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تنويه

أعدَّ األونكتاد استعراض النقل البحري لعام 2018، وتوىل جان هوفمان عملية التنسيق وقدمت ويندي خوان الدعم اإلداري 
وتولت عملية التحرير، وقدمت شاميكا ن. سريميان التوجيه العام. واملؤلفون هم ريغينا أساريوتيس، ومارك عساف، وحسيبة بن عمارة، وجان 

هوفمان، وأنيال برميت، ولويزا رودريغيز، وماتيس وييلر، وفريدة يوسف.

وحررت املنشور دائرة الدعم احلكومي الدويل يف األونكتاد. وصممت الغالف ماغايل ستيدر. وتولت عملية النشر املكتيب اناتيل 
لوريوت.

وجيدر التنويه ابلتعليقات واملسامهات اليت أبداها اآلتية أمساؤهم: غيل برادفورد، وتريفر كراو، ونيل دافدسون، وماحني فاغفوري، 
ومايك غارات، وسارة هتلي، وكااترينا كونستا، وبيرت دي النغني، وولفغاانغ ليهماشري، وستيفني ماليب، وأوالف مريك، وجيمس ميلني، وغابريل 

بيرتوس، وهاريالوس ن بسارفيتش، وجان بول رودريغ، وتريستان مسيث، وأنتونيال تيودورو، ودريك فيسر.

والشكر أيضاً لفالديسالف شوفالوف الذي استعرض هذا املنشور برمته.
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مالحظات

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

يف ضوء التعليقات اليت ترد من احلكومات.
ويغطي هذا اإلصدار من استعراض النقل البحري بياانت وأحداث من كانون الثاين/يناير 2017 حىت حزيران/يونيه 2018. وبُِذل 

كل جهد مستطاع لتضمني أحدث التطورات اليت حدثت يف اآلونة األخرية.

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

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

بسبب التقريب، قد ال تبلغ التفاصيل والنسب املئوية املذكورة يف اجلداول اجملاميع الكلية.

تشري النقطتان )..( يف اجلداول اإلحصائية إىل أن البياانت غري متاحة أو مل يُفد عنها بشكل منفصل.

يشري الرمز )-( يف اجلداول اإلحصائية إىل أن الكمية تساوي صفر أو ال تذكر. ويشري مصطلحا "البلدان، و"االقتصادات" إىل 
البلدان، أو األقاليم، أو املناطق.

منذ عام 2014، ال يتضمن استعراض النقل البحري مرفقات إحصائية مطبوعة. وعوضاً عن ذلك، وسَّع األونكتاد نطاق البياانت 
اإلحصائية املتاحة على اإلنرتنت عرب الوصالت التالية:
http://stats.unctad.org/maritime :حملة عامة

http://stats.unctad.org/seabornetrade :التجارة البحرية
http://stats.unctad.org/fleet :األسطول التجاري حبسب علم التسجيل

http://stats.unctad.org/fleetownership :األسطول التجاري حبسب بلد امللكية
http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html :السمات القطرية للنقل البحري

http://stats.unctad.org/shipbuilding :بناء السفن حبسب بلد بنائها
http://stats.unctad.org/shipscrapping :ختريد السفن حبسب بلد تكسريها

http://stats.unctad.org/lsci :مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة
http://stats.unctad.org/lsbci :مؤشر الربط على الصعيد الثنائي خبطوط النقل البحري املنتظمة

.http://stats.unctad.org/teu :حركة مرور احلاوايت يف املوانئ
مت االطالع على مجيع املواقع الشبكية املذكورة يف هذا التقرير يف آب/أغسطس 2018.

http://stats.unctad.org/maritimeلمحة
http://stats.unctad.org/seabornetrade
http://stats.unctad.org/shipscrapping
http://stats.unctad.org/lsci
http://stats.unctad.org/lsbci
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جمموعات السفن املستخدمة يف استعراض النقل البحري

أنواع السفن اليت تتألف منها اجملموعة اليت يتناوهلا االستعراض 
انقالت النفط الصهرجيية انقالت النفط الصهرجيية 

انقالت السوائب، الناقالت املختلطة انقالت السوائب 
السفن املتعددة األغراض والسفن املخصصة، وسفن بضائع املناولة األفقية، وسفن  سفن البضائع العامة 

البضائع العامة
سفن احلاوايت املقسمة ابلكامل إىل خالاي سفن احلاوايت 

انقالت غاز النفط املسيل، انقالت الغاز الطبيعي املسيل، الناقالت الصهرجيية  سفن أخرى 
للطرود )الكيميائية(، الناقالت الصهرجيية املتخصصة، السفن املربدة، سفن التموين 
البحري، سفن القطر، احلفارات، سفن السياحة، العبَّارات، والسفن األخرى غري 

سفن البضائع
يشمل مجيع أنواع السفن السالف ذكرها جمموع كل السفن 

 اجملموعات التقريبية ألحجام السفن املشار إليها يف استعراض النقل البحري،
وفقاً للتسميات الشائعة يف جمال النقل البحري

انقالت النفط اخلام الصهرجيية
000 200 طن فأكثر من احلمولة الساكنة انقالت النفط اخلام الصهرجيية الكبرية جداً 

000 120-000 200 طن من احلمولة الساكنة انقالت النفط اخلام الصهرجيية سويزماكس 
000 80-999 119 طن من احلمولة الساكنة انقالت النفط اخلام الصهرجيية أفراماكس 
000 60-999 79 طن من احلمولة الساكنة انقالت النفط اخلام الصهرجيية بنماكس 

انقالت السوائب اجلافة وانقالت الركاز
000 100 طن فأكثر من احلمولة الساكنة انقلة السوائب كيب - سايز 

000 65-999 99 طن من احلمولة الساكنة انقالت السوائب بنماكس 
000 40-999 64 طن من احلمولة الساكنة انقلة السوائب هاندي ماكس 
000 10-999 39 طن من احلمولة الساكنة انقلة السوائب هاندي سايز 

سفن احلاوايت
السفن القادرة على عبور األهوسة املوسَّعة لقناة بنما اليت يبلغ عرضها األقصى 49  سفن بنماكس - اجلديدة 

مرتاً وطوهلا األقصى 366 مرتاً إمجااًل
السفن اليت تتجاوز سعتها 000 3 وحــدة معادلة لعشرين قدماً ويقل عرضها  بنماكس 
عن 33.2 مرتاً، أي أ كرب السفن حجماً القادرة على عبور األهوسة القدمية لقناة 

بنما.

.Clarksons Research Services المصدر: 
ما لم يذكر خالف ذلك، تشمل السفن التي يغطيها استعراض النقل البحري جميع السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها  مالحظة: 
اإلجمالية 100 طن فأكثر، باستثناء سفن الممرات المائية الداخلية، وسفن الصيد، والسفن الحربية، واليخوت، والمنصات البحرية الثابتة 

والمتحركة، والقوارب )باستثناء وحدات تخزين اإلنتاج العائمة ووحدات التفريغ العائمة وسفن الحفر(.
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موجز تنفيذي

التجارة البحرية املتنامية

التجارة البحرية يف حالة جيدة تعزى إىل االرتفاع الذي 
التجارة  توسَّعت  فقد  عـــام 2017.  العاملي يف  االقتصاد  شهده 
ــلــة أســــرع منــو خــالل  الــبــحــريــة الــعــاملــيــة بنسبة 4 يف املـــائـــة، مــســجِّ
مخس سنوات، وازدادت حيوية، ابثة روح التفاؤل يف قطاع النقل 
البحري. ووصلت األحجام الكلية إىل 10.7 باليني طن، بزايدة 
قدرها 411 مليون طن يعزى قرابة نصفها إىل السلع األساسية 

السائبة اجلافة.

وزادت التجارة العاملية املنقولة يف حاوايت بنسبة 6.4 يف 
املائة بعد االخنفاضات التارخيية اليت شهدهتا يف السنتني السابقتني. 
ومنت البضائع اجلافة السائبة بنسبة 4.0 يف املائة من نسبة 1.7 
يف املائة املسجَّلة يف عام 2016، بينما تراجع النمو يف شحنات 
النفط اخلــام بنسبة 2.4 يف املــائــة. وعــوَّضــت الـــزايدة يف تدفقات 
التجارة اآلتية من حوض األطلنطي واملتجهة شرقاً حنو آسيا تناقَص 
الشحنات من منظمة البلدان املصدرة للنفط. وأعاد هذا التوجه 
اجلديد تشكيل أمناط جتارة النفط اخلام، فأضحت أقلَّ تركيزاً على 
املوردين املعتادين من غرب آسيا. وزادت منتجات البرتول املكررة 
والغاز بنسبة جممعة بلغت 3.9 يف املائة يف عــام 2017 بفضل 

ازدايد طاقة التكرير العاملية، ال سيما يف آسيا.

إذ يتوقع  البحرية ابإلجيــابــيــة؛  الــتــجــارة  تــوقــعــات  وتتسم 
األونكتاد أن تزيد األحجام بنسبة 4 يف املائة يف عــام 2018، 
وهي نسبة تعادل نظريهتا يف عام 2017. وإن استمرت التوجهات 
املواتية يف االقتصاد العاملي، فيتوقع األونكتاد أن يبلغ معدل النمو 
السنوي املركب 3.8 يف املائة بني عامي 2018 و2023. ويُتوقع 
ل السلع األساسية  أن تنمو األحجام يف مجيع القطاعات، وأن تسجِّ
النمو على  نسبة يف  أســـرع  السائبة  املنقولة يف حـــاوايت واجلــافــة 
الناقالت الصهرجيية. وتتسق توقعات األونكتاد  حساب أحجام 
بشأن التجارة البحرية الكلية مع التوجهات املألوفة يف املاضي حيث 
زادت التجارة البحرية مبعدل سنوي متوسط مقداره 3.5 يف املائة 
السريع يف  النمو  توقعات  وتتسق  عامي 2005 و2017.  بني 
البضائع اجلافة مع النمط الذي ساد طوال مخس سنوات أزاحت 
فيها البضائع اجلافة حصة أحجام الناقالت الصهرجيية اليت اخنفضت 
من أكثر من 50 يف املائة يف عـــام 1970 إىل أقــلَّ من 33 يف 

املائة يف عام 2017.

توقعات غري مؤكدة

خماطر  فـــإنِّ  مشرقة،  البحرية  التجارة  آفــاق  لئن كانت 
الرتاجع، مثل ازدايد السياسات املتقوقعة، واحلمائية التجارية، تثقل 
الصني  بني  القائم  التجاري  التوتر  أوجــه  وتثري  التوقعات.  كاهل 
والــــوالايت املــتــحــدة، ومهــا أكــرب اقــتــصــاديــن يف الــعــامل، وبــني كندا 
واملكسيك والوالايت املتحدة واالحتاد األورويب القلق بشكل مباشر. 
وقد يؤدي اشتداد االحتكاكات التجارية إىل إشعال فتيل حرب 
التجارة  جتارية حترف االنتعاش عن مساره، وتعيد تشكيل أمناط 
البحرية العاملية، وتعتم اآلفــاق. ومثة عوامل أخرى تثري الشكوك، 
من بينها ما حيدث من حتول يف الطاقة العاملية يف الوقت احلايل، 
والتحوالت اهليكلية يف بعض االقتصادات، مثل اقتصاد الصني، 

ويف أمناط منو سلسلة القيمة العاملية.

ولئن ُسخرت، على حنو فعال، التوجهات الكفيلة بتغيري 
الوضع، مثل الرقمنة، والتجارة اإللكرتونية، ومبادرة احلزام والطريق 
ا قد جتعل الرايح  اليت مل يُدرك بعد أتثريها الدقيق إدراكاً اتماً، فإهنَّ

هتب يف أشرعة التجارة البحرية العاملية.

النمو يف طاقة األسطول العاملي

بعد مخس سنوات تراجعت فيها خطى النمو، حدث، 
يف عام 2017، حتسُّن طفيف يف األسطول العاملي. فخالل تلك 
السنة، ُأضيف ما جمموعه 42 مليون طن إمجايل إىل احلمولة الطنية 
املــائــة. ويعرب هــذا األداء عن  تــعــادل 3.3 يف  العاملية، بنسبة منــو 
حدوث زايدة طفيفة يف تسليم السفن اجلديدة، واخنفاض يف أنشطة 
تكسري السفن، ما عدا يف سوق الناقالت الصهرجيية اليت زاد فيها 
نشاط التكسري. وجتــاوز منو أحجام التجارة البحرية بوترية أسرع 
التوسع يف العرض من سعة السفن، فأحدث ذلك تغيرياً يف توازن 
السوق، وعزَّز التحسن الذي طرأ على أسعار الشحن واإليرادات.

ــا يف مــضــمــار ســلــســلــة الــقــيــمــة يف الــنــقــل الــبــحــري،  ــ أمَّـ
فاحتفظت أملانيا مبوقعها كأكرب بلد مالك لسفن احلاوايت، وإن 
من  النقيض  وعلى  عــــام 2017.  مــا يف  شيئاً  مكانتها  تراجعت 
ذلك، زادت بلدان مالكة للسفن، مثل كندا، والصني، واليوانن، 
حصصها من سوق البلدان املالكة لسفن احلاوايت. وبرزت جزر 
مارشال كثاين أكرب سجل، بعد بنما وقبل ليرباي. واستأثرت الصني، 
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والياابن، ومجهورية كوراي، أبكثر من 90 يف املائة من نشاط بناء 
السفن، بينما ُأجريت 79 يف املائة من عمليات تكسري السفن يف 

جنوب آسيا، وال سيما يف بنغالديش، واهلند، وابكستان.

ن التوازن بني الطلب والعرض حتسَّ

دعــم ازدايد الطلب الــعــاملــي قـــوة، ومنــو طــاقــة األســطــول 
بدرجة تتيح تدبره بشكل أفضل، وحتسُّن الظروف السائدة يف السوق 
بوجه عام أسعار الشحن، فارتفعت مستوايهتا بشكل ملموس يف 
عام 2017، إال يف سوق الناقالت الصهرجيية. وارتفعت مستوايت 
ــاوايت، ففاقت متوسطاهتا مستوى األداء يف  الشحن ابحلـ أسعار 
عام 2016، وبلغت األرابح يف قطاع النقل البحري ابحلاوايت زهاء 7 
 CMA CGM باليني دوالر حبلول هناية عام 2017، وحققت شركة
أفضل النتائج التشغيلية يف هذا القطاع، إذ قاربت إيراداهتا األساسية 
 Maersk Line قبل الفائدة والضرائب 1.58 بليون دوالر، تليها شركة
مبكاسب بلغت 700 مليون دوالر. وتبوأت شركة Hapag-Lloyd املركز 
الثالث مبكاسب وصلت إىل 480 مليون دوالر. وحقق الناقلون من 
الطفرة اليت حدثت يف سوق شحن السوائب مكاسب أعانتهم على 
تعويض اإليرادات الضعيفة يف عام 2016. وظلَّت سوق الناقالت 
الصهرجيية عرضة للضغوط الناشئة، يف املقام األول، عن زايدة السعة 
املعروضة من السفن زايدة فاقت منو الطلب وقوَّضت أسعار الشحن.

ولئن كان هلذه االجتاهات أتثري إجيايب يف النقل البحري، 
فإنَّ االنتعاش ال يزال هشاً ألنَّ األسعار كانت شديدة التقلَّب وبقيت 

مستوايهتا منخفضة نسبياً.

نشاط التوحيد يف خطوط النقل البحري 
املنتظمة

ازداد التوحيد يف قطاع خطوط النقل البحري املنتظمة 
من خالل عمليات اإلدماج، والشراء، وإعادة هيكلة التحالفات 
العاملية إىل الرتكيز، الحظ األونكتاد  العاملية. ورغم نزوع السوق 
أنَّ متوسط عدد الشركات اليت تقدم خدماهتا لكل بلد قد ازداد 
بني عامي 2017-2018. وتُعدُّ تلك أول زايدة حتدث منذ أن 
شرع األونكتاد يف رصد استخدام السعة منذ عام 2004. وبعبارة 
أخرى، وسعت عدة شركات انقلة على حنو منفرد - سواء يف إطار 
التحالفات، أو خارج نطاقها - شبكاهتا لتصل إىل عدد أكرب من 
العاملي من الشركات زايدة فاقت االخنفاض  العدد  البلدان، فزاد 
الذي أحدثته عمليات االستحواذ والدمج. بيد أنَّ قاعدة هذا االجتاه 
مل تكن عريضة، إذ اخنفض عدد املشغلني الذين يقدمون خدماهتم 
إىل العديد من الدول اجلزرية النامية الصغرية، واالقتصادات اهلشة 

بني عامي 2017 و2018.

وهتيمن ثالثة حتالفات عاملية خلطوط النقل البحري املنتظمة 
الرئيسية الثالث  على استخدام السعة يف طــرق الشرق - الغرب 
للحاوايت، إذ إهنــا تستأثر جمتمعة بنسبة 93 يف املائة من السعة 
املستخدمة. ويواصل أعضاء التحالفات التنافس على األسعار يف 
التشغيلية واملكاسب  الكفاءة  فيه مكاسب  الــذي تساعد  الوقت 
احملققة من استخدام السعة على إبقاء أسعار الشحن يف مستوايت 
منخفضة. وجلأت شركات النقل إىل جتميع قواها وإقامة حتالفات، 
معززة قدرهتا على التفاوض مع املوانئ البحرية بشأن التوقف فيها 

وعمليات احملطات النهائية.

ويُتوقع أن يتواصل التوحيد يف سوق يتسم ابلعرض الزائد، 
وتستأثر فيه السفن اليت تفوق محولتها 000 14 وحدة معادلة لعشرين 
قدماً بثلثي السعة املطلوبة من سفن احلــاوايت، فالشركات الكبرية 
والتحالفات تنفرد ابلقدرة على ملء هذه السفن العمالقة ابلبضائع.

أحجام احلركة يف املوانئ

البضائع بسرعة يف  العاملية ومناولة  توسَّع نشاط املوانئ 
ــام 2017، يف أعقاب سنتني اتسمتا بضعف األداء. وحسب  عـ
تقديرات عام 2017، توىل أكرب 20 ميناءاً عاملياً مناولة 9.3 باليني 
طن، مقابل 8.9 باليني طن يف عام 2016، وهي كمية تكاد تعادل 
أحجام التجارة البحرية العاملية. ويقدِّر األونكتاد أنَّ 752.2 مليون 
وحدة معادلة لعشرين قدماً نُقلت يف موانئ احلــاوايت يف العامل يف 
عام 2017. ويشمل هذا اجملموع كمية إضافية قدرها 42.3 مليون 
وحدة معادلة لعشرين قدماً يف عام 2017 تقارب جمموع أحجام 
احلاوايت اليت توىل مناولتها يف ذلك العام أكثر املوانئ العاملية نشاطاً، 

وهو ميناء شنغهاي يف الصني.

وتظلُّ آفاق نشاط مناولة البضائع يف املوانئ العاملية إجيابية 
بوجه عام بفضل الدعم الذي تتلقاه من النمو االقتصادي املتوقع 
وخطط تطوير البنية التحتية يف املوانئ. بيد أنَّ خماطر اهلبوط اليت 
تلقي بثقلها على كاهل الطلب العاملي وما ينجم عن ذلك من خماوف 

ال تزال تقلل من نشاط املوانئ العاملية.

عمليات املوانئ، وأداؤها، وقدرهتا عىل 
التفاوض

البحري  النقل  بني خطوط  املعقودة  التحالفات  زادت 
املنتظمة، وزايدة أحجام السفن، العالقة بني خطوط النقل البحري 
لديناميات  العنان  وأطلقت  تعقيداً،  واملــوانــئ  ابحلــاوايت  املنتظمة 
جــديــدة أضــحــى فيها لـــدى هـــذه اخلــطــوط قـــدرة تــفــاوضــيــة أقــوى 
السفن والتحالفات  الـــزايدات يف أحجام  أكــرب. وبسبب  ونــفــوذاً 
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الضخمة غدت احتياجات التكيف يف املوانئ أكثر إحلاحاً. ولئن 
هيكلة  وإعـــادة  التوحيد،  عــن  الناشئة  الــكــفــاءة  مكاسب  كانت 
شبكات  على  ما يبدو،  على  ابلفائدة،  عــادت  قد  التحالفات، 
خطوط النقل البحري املنتظمة، فإنَّ الفوائد اليت حققتها املوانئ 

مل تتطور ابلوترية نفسها.

وزادت هذه االجتاهات جمتمعة املنافسة بني موانئ احلاوايت 
حدة سعياً للفوز بتوقف السفن فيها، إذ إن القرارات اليت تتخذها 
حتالفات النقل البحري بشأن السعة املستخدمة، وموانئ التوقف، 
وهياكل الشبكات أصبحت قادرة ضمنياً على حتديد مصري احملطة 
النهائية يف ميناء احلــاوايت املعين. وازدادت هذه الدينامية تعقيداً 
مبشاركة خطوط النقل البحري املنتظمة، يف كثري من األحيان، يف 
عمليات امليناء، وهو أمر من شأنه أن يعيد حتديد الُنهج املتبعة حيال 

االمتيازات يف احملطات النهائية.

تتبع أداء املوانئ وقياسه من أجل 
التخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرارات 

االسرتاتيجية

تتتبع  العامل أن  النهائية يف  املوانئ واحملطات  يتعنّي على 
األداء وتقيسه، فمقاييس أداء املوانئ تتيح التخطيط واختاذ القرارات 
بشكل اسرتاتيجي وسديد، ومتهد السبيل الختاذ قرارات االستثمار 
والتمويل املستنرية. ونظراً العتماد التجارة العاملية، وسالسل اإلمداد، 
وعمليات اإلنتاج، واندماج البلدان الفعال يف االقتصاد العاملي، اعتماداً 
شديداً على النظم املينائية اجليدة األداء، أضحى رصد أداء املوانئ 
على الصعد التشغيلية، واملالية، واالقتصادية، والبيئية، واالجتماعية 

وقياسه يزدادان أمهية.

ويف هذا الصدد، ميكن االستعانة ابلبياانت املتاحة بشكل 
أفضل ابستخدام خمتلف التقاانت املتطورة. وفضالً عن ذلك، ميكن 
املضي قدماً يف العمل املضطلع به يف إطار برانمج األونكتاد إلدارة 

املوانئ وسجل أداء املوانئ.

حتديات الرقمنة وفرصها

تزخر التطورات التكنولوجية يف قطاع النقل البحري، مثل 
السفن الذاتية التشغيل، والطائرات من دون طيار، وشىت تطبيقات 
سلسلة السجالت املغلقة ابلوعود ابلنسبة جلانب العرض يف النقل 
البحري. بيد أنَّ املخاوف التــزال تنتاب قطاع النقل البحري من 
وقوع حوادث تتعلق ابلسالمة، واألمن، واألمن السيرباين، فضالً عن 
التأثريات السلبية احملتملة على وظائف البحارة الذين ينتمي معظمهم 

إىل بلدان انمية.

ورغم أنَّ تطوير السفن املستقلة واستخدامها يعودان بفوائد 
مجــة، مل يتضح بعد إن كانت هــذه التكنولوجيا اجلديدة ستحظى 
ابلقبول التام من ِقبل احلكومات وقطاع النقل البحري احملافظ بشكل 
تقليدي. ومثة شواغل مشروعة يثريها تشغيل السفن املستقلة تتعلق 
ابلسالمة، واألمن، واملوثوقية. ويثري تناقص دور البحارة وما يؤدي 

إليه من فقدان وظائفهم القلق بشكل خاص.

ويف الوقت احلايل، مثة مبادرات وشراكات عديدة تتعلق 
بتكنولوجيا سلسلة السجالت املغلقة ميكن استخدامها لتتبع البضائع 
واستبانة مجيع مراحل سلسلة اإلمداد؛ وتسجيل املعلومات عن السفن، 
مبا يف ذلك املعلومات عن املخاطر العاملية ومدى التعرض هلا، ودمج 
العقود الذكية وواثئــق التأمني البحري؛ ورقمنة السجالت والواثئق 
الورقية وأمتتتها، تقصرياً للوقت الذي يستغرقه ختليص البضائع وحركتها، 
وختفيضاً لتكلفتهما. وبفضل اجلمع بني النظم املتنية واملنصات الرقمية، 
تصبح السفن وما حتمله من بضائع جزءاً من إنرتنت األشياء. ويكمن 
التحدي الرئيسي يف حتقيق التشغيل البيين الذي يتيح تبادل البياانت 
بسهولة ويسر، ويكفل، يف اآلن ذاته، األمن السيرباين، ومحاية البياانت 
التجارية احلساسة، أو اخلاصة، مبا يف ذلك يف ضوء الالئحة العامة 
حلماية البياانت اليت اعتمدها االحتاد األورويب يف اآلونة األخرية)1(.

وكثرية هي التطورات التكنولوجية اليت مُيكن أن ُتطبَّق يف 
املوانئ واحملطات النهائية، وهي تتيح الفرصة ألصحاب املصلحة يف 
امليناء لالبتكار، وتوليد قيمة إضافية بتحقيق مزيد من الفعالية، وتعزيز 
اإلنتاجية، والسالمة، وزايدة محاية البيئة. ويف ضوء هذه التطورات، 
يتعني على املوانئ واحملطات النهائية يف العامل أبسره أن تعيد تقييم 
دورها يف اللوجستيات البحرية العاملية وأن تتهيأ لتقبل االبتكارات 

والتكنولوجيات القائمة على الرقمنة واستخدامها بشكل فعال.

التزام النقل البحري الدويل بتخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة

ــاز مــهــم يتعلق  ــيــة اجنــ ــق يف املــنــظــمــة الــبــحــريــة الــدول حتــقَّ
بــتــحــديــد حــصــة الــنــقــل الـــبـــحـــري الــــــدويل املــنــصــفــة مـــن ختفيض 
ــازات الــدفــيــئــة، وهــو اجنـــاز يستكمل اجلــهــود الدولية  انــبــعــااثت غـ
ملعاجلة انبعااثت غازات الدفيئة اليت تشمل اتفاق ابريس املعقود 
املناخ، وخطة  اتفاقية األمــم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  مبوجب 
التنمية املستدامة لعام 2030، وال سيما هدف التنمية املستدامة 
ــراءات عــاجــلــة للتصدي لتغري املــنــاخ  ــ رقــــم 13 املــتــعــلــق ابختــاذ إجـ
الربملان  عــن  الــصــدارة  األورويب( 679/2016  )االحتـــاد  الئحة   )1(
األورويب واجمللس األورويب بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2016 بشأن 
محاية األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق مبعاجلة البياانت الشخصية 

.95/46/EC وحرية حركة هذه البياانت اليت تلغي التوجيه رقم
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أولية  اسرتاتيجية   ،2018 نيسان/أبريل  يف  واعــتُــِمــدت،  وآاثره. 
السفن سُيخفض مبوجبها جمموع  االنبعااثت من  لتخفيض هذه 
االنبعااثت السنوية من غازات الدفيئة مبا ال يقل عن 50 يف املائة 
حبلول عام 2050، مقارنة بعام 2008. وحتدد هذه االسرتاتيجية 
التدابري اإلضافية اليت يتعني اختاذها يف األجل القصري، واملتوسط، 
التدابري يف  والطويل، مشفوعة أبطر زمنية ممكنة، وأتثــريات هذه 
ــدول، مــع إيـــالء اهــتــمــام خــاص الحــتــيــاجــات الــبــلــدان النامية،  ــ ال
البلدان منــواً.  النامية، وأقــل  الــدول اجلزرية الصغرية  وبوجه خــاص 
وحتدد االسرتاتيجية أيضاً تدابري الدعم اليت تشمل بناء القدرات، 
آليات مبتكرة  إنشاء  واقــرُتح  التقين، والبحث والتطوير.  والتعاون 
لتخفيض االنبعااثت ميكن أن تشمل تدابري مستمدة من السوق 
لتكون مبثابة حلول يف األجل املتوسط يُبت يف شأهنا يف الفرتة بني 
عامي 2023 و2030، جنباً إىل جنب مع تدابري ميكن اختاذها 

يف األجل الطويل ملا بعد عام 2030.

وتشمل التطورات التنظيمية اليت يؤبه هلا نفاذ التعديالت 
على االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن، 1978/1973، 
جلعل نــظــام مجــع الــبــيــاانت عــن اســتــهــالك الــوقــود للسفن البالغة 
محولتها 000 5 طن إمجايل فأكثر إلزامياً، ويتعني الشروع يف مجع 
ويف مضمار  الثاين/يناير 2019.  1 كانون  من  ابــتــداًء  البياانت 
تلوث اهلـــواء مــن السفن الــذي يعزى إليه عــدد كبري مــن أمــراض 
املــائــة  الــبــالــغ 0.5 يف  الــعــاملــي  التنفس والــوفــيــات، سيصبح احلـــد 
من الكربيت يف الــوقــود املستخدم على منت السفن انفــذاً يف 1 
الثاين/يناير 2020، مما قد يعود بفوائد مجة على صحة  كانون 
اإلنــســان والــبــيــئــة. وتــعــكــف املنظمة الــبــحــريــة الــدولــيــة عــلــى وضــع 
ودعمه  العاملي  احلد  تنفيذ  بتيسري  الصلة  ذات  املبادئ التوجيهية 

على حنٍو فعال.

االجتاهات الرئيسية التي تشكل التوقعات

حدَّد استعراض النقل البحري سبعة اجتاهات رئيسية تعيد 
اآلن حتديد بيئة النقل البحري وتشكل آفاق هذا القطاع. وتنطوي 
هذه االجتاهات على التحدايت والفرص التالية اليت تقتضي مواصلة 

الرصد والتقييم، سعياً لوضع السياسات السديدة والناجعة:

أوالً، من انحية الطلب، تؤثر الشكوك اليت تثريها طائفة 	 
النطاق من املخاطر اجليوسياسية، واالقتصادية،  واسعة 
والسياسة التجارية، فضالً عن بعض التحوالت اهليكلية، 
أتثري سلبياً يف التجارة البحرية. وتندرج يف عداد الشواغل 
املباشرة سياسات التقوقع، والنزعة احلمائية املتزايدة ازدايداً 
قد يقوِّض النمو االقتصادي العاملي، وحيد من تدفقات 

التجارة، وحُيِدث حتوالً يف أمناطها؛

اثنياً، استمرار انتشار الرقمنة، والتجارة اإللكرتونية، وتنفيذ 	 
مبادرة احلزام والطريق اليت تنطوي على أتثريات رئيسية يف 

النقل البحري والتجارة البحرية؛

اثلثاً، من منظور العرض، قد يطلب الناقلون املسرفون يف 	 
التفاؤل وهم يتنافسون للحصول على حصة من السوق 
تزويدهم بسعة جديدة مفرطة تزيد أحــوال ســوق النقل 
البحري سوءاً، فيختل التوازن بني العرض والطلب، وتتأثر 
مستوايت أسعار الشحن ودرجة تقلبها، وتكاليف النقل 

واإليرادات؛

رابعاً، ما برح توحيد خطوط النقل البحري املنتظمة من 	 
خــالل عمليات الــدمــاج، وإقــامــة التحالفات، يـــزداد يف 
السنوات األخــرية استجابة الخنفاض مستوايت الطلب 
والسعة الزائدة املعروضة من النقل البحري اليت هتيمن عليها 
سفن احلاوايت العمالقة. وال يزال ما ينطوي عليه ذلك من 
أتثري يف مستوايت املنافسة، واحتمال أن تسيئ خطوط 
النقل البحري املنتظمة الكبرية استخدام ما تتمتع به من 
سلطة يف السوق وما ينجم عن ذلك من أتثري يف الشركات 
األصغر حجماً ميثل شاغالً. ويتعني على السلطات املعنية 
ابملنافسة، واهليئات التنظيمية، وسواها من اهليئات املعنية، 
مثل األونكتاد، أن تظلَّ يقظة. ويف هذا الصدد، تضمنت 
الدورة السابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين 
ابملنافسة والسياسة العامة التابع لألونكتاد، اليت ُعِقدت يف 
جنيف، بسويسرا، يف متوز/يوليه 2018، مائدة مستديرة 
ملناقشة التحدايت يف جمال املنافسة والتنظيم اليت تواجهها 
البلدان النامية يف قطاع النقل البحري. فكانت تلك فرصة 
املعنية ابملنافسة  اهليئات  ساحنة اجتمع يف إطارها ممثلو 
وغريهم من أصحاب املصلحة يف القطاع للتفاكر يف بعض 
هذه الشواغل، وتقييم مداها، وما تنطوي عليه من تبعات 
على املنافسة، والنقل البحري، واملوانئ، والتجارة البحرية، 
فضالً عن دور قانون املنافسة والسياسة العامة يف معاجلة 
هذه الشواغل. ودعا فريق اخلرباء احلكومي الدويل األونكتاد 
ملواصلة أعماله التحليلية يف جمال النقل البحري الدويل، 
الرتتيبات  الناشئة عن  التأثريات  مبا يشمل رصد وحتليل 
التعاونية، وعمليات الدمج، ال يف أسعار الشحن فحسب 

بل ويف وترية اخلدمات وكفاءهتا، وموثوقيتها، وجودهتا؛

خامساً، تعيد إعادة هيكلة التحالفات، واستخدام السفن 	 
الكبرية احلجم أيضاً حتديد العالقة بني املوانئ وخطوط النقل 
البحري املنتظمة ابحلاوايت. وينبغي على اهليئات املعنية 
ابملنافسة، واجلهات املنظمة للنقل البحري، حتليل أتثري 
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عملية توحيد السوق، واستخدام التحالفات، يف العالقة بني 
املوانئ والناقلني. وتشمل جماالت االهتمام اختيار موانئ 
التوقف، وتشكيل شبكات خطوط النقل البحري املنتظمة، 
وتوزيع التكاليف والفوائد بني النقل البحري ابحلاوايت 
واملوانئ، والُنهج اليت تتبع يف منح االمتيازات يف حمطات 

احلاوايت النهائية؛

سادساً، مل يعد حتديد قيمة النقل البحري استناداً إىل نطاقه 	 
فقط ممكناً، فقدرة القطاع على تسخري التكنولوجيات 

املتطورة املناسبة تزداد أمهية؛

وختاماً، تظل اجلهود املبذولة الحتواء بصمة الكربون، 	 
وحتسني أداء النقل البحري الدويل يف جمال البيئة تتصدر 

نيسان/أبريل 2018،  الـــدويل، ففي  جــدول األعــمــال 
اعتمدت املنظمة البحرية الدولية اسرتاتيجية أولية لتخفيض 
انبعااثت غازات الدفيئة السنوية مبا ال يقل عن 50 يف 
املائة حبلول عام 2050، مقارنة بعام 2008، ويعد ذلك 
تطوراً شديد األمهية. ويف جمال تلوث اهلواء، سيصبح احلد 
العاملي البالغ 0,5 يف املائة من الكربيت يف زيت الوقود 
املستخدم على منت السفن انفــذاً يف 1 كانون الثاين/
يناير 2020. ولضمان تنفيذ احلد األقصى العاملي من 
الكربيت تنفيذاً مطرداً، فمن املهم أن يواصل مالكو السفن 
ومشغلوها النظر يف خمتلف االسرتاتيجيات ويف اعتمادها، 
الغاز، والتحول إىل  تنقية  ويشمل ذلك تركيب أجهزة 
استخدام الغاز الطبيعي املسيل وغريه من أنواع الوقود 

اخلفيضة الكربيت.



1

التطورات 
في التجارة 

البحرية 
الدولية

اكتسبت التجارة البحرية العاملية مزيداً من الزخم يف عام 2017، 
فــزادت أحجامها بنسبة 4 يف املائة، وهي أسرع نسبة تسجل خالل مخس 
سنوات. وبلغت تقديرات التجارة البحرية العاملية املدعومة ابنتعاش االقتصاد 
العاملي، وحتسُّن جتارة السلع العاملية، 10.7 باليني طن، مع استئثار السلع 
األساسية السائبة بزهاء نصف الــزايدة يف احلجم. ومع مراعاة أتثري القاعدة 
املنخفضة، عاد االنتعاش ابلفائدة على مجيع قطاعات السوق، وسجلت التجارة 
املنقولة يف حــاوايت، والسلع األساسية اجلافة السائبة، أسرع واتئر التوسع. 
ويف أعقاب األداء الضعيف يف السنتني السابقتني، زادت التجارة املنقولة يف 
حــاوايت بنسبة 6.4 يف املائة يف عـــام 2017، بينما سجلت جتــارة السلع 
األساسية السائبة اجلافة زايدة بنسبة 4.0 يف املائة، مرتفعة من 1.7 يف املائة 
يف عام 2016. وزادت شحنات النفط اخلام بنسبة 2.4 يف املائة، منخفضة 
من 4 يف املائة يف عام 2016، بينما زادت منتجات البرتول املكررة والغاز 

معاً بنسبة تُقدَّر بنحو 3.9 يف املائة.

وتشري التحليالت اليت أجراها األونكتاد إىل تواصل النمو يف التجارة 
البحرية الدولية الذي يرهتن ابستمرار التحسُّن يف االقتصاد العاملي. ويف اتساق 
مع النمو املتوقع يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، يتوقع األونكتاد أن تنمو 
التجارة البحرية العاملية بنسبة 4 يف املائة أخرى يف عام 2018. وإضافة إىل 
ذلك، يُتوقَّع أن تنمو التجارة البحرية العاملية مبعدل منو سنوي مركب يبلغ 3.8 
يف املائة بني عامي 2018 و2023. ويُنتظر أن تــزداد األحجام يف مجيع 
القطاعات، وأن تسجل التجارة املنقولة يف حاوايت، وجتارة السلع األساسية 
السائبة اجلافة، أفضل األداءات. ويُتوقع أيضاً أن ترتفع أحجام جتارة الناقالت 
الصهرجيية، وإن كان بوترية أبطأ قليالً من قطاعات السوق األخرى، وذلك 

اجتاه يتسق مع األمناط السابقة.

ولئن كانت آفاق التجارة البحرية إجيابية، فإنَّ من املستصوب توخي 
احلذر بسبب الشكوك اليت تكتنف استدامة االنتعاش وما يتبع ذلك من أتثريات 
يف النقل البحري. وتعزى معظم الشكوك إىل تضافر املخاطر اجليوسياسية، 
واالقتصادية، وذات الصلة ابلسياسات التجارية، والتحوالت اهليكلية، من قبيل 
إعادة توازن االقتصاد الصيين، وتباطؤ منو سالسل القيمة العاملية، والتغيريات 
يف خليط الطاقة العاملية. ويتفاقم هذا الوضع بربوز اجتاهات جديدة، على 
رأسها الرقمنة اليت ميكن أن تغريِّ مالمح النقل البحري العاملي، وتعيد حتديد 
تدفقات التجارة البحرية وأمناطها. ومل تتضح بعد الكيفية اليت ستتطور وفقها 
هذه العوامل، وال املدى الذي ستدعم به انتعاش التجارة البحرية، أو حترفه عن 
مساره. وال جدال يف أنَّ هذه العوامل ينبغي أن ختضع ملزيد من الرصد والتقييم.
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3 استعراض النقل البحري لعام 2018

االجتاهات العامة ألف- 

ميثِّل التوسُّع االقتصادي العاملي احملــرك الرئيسي للطلب 
العاملي على النقل البحري. وسيظلُّ عام 2017 عالقاً يف الذاكرة 
حبسبانه العام الذي شهد فيه االقتصاد العاملي والنقل البحري العاملي 
الــيت مل يسبق هلا مثيل يف  املنخفضة  من املستوايت  دورايً  انتعاشاً 
عــام 2016، وذلك بعد مضي قرابة عقد على األزمة االقتصادية 
واملالية العاملية اليت اندلعت يف 2008-2009. واجتهت املؤشرات 
دة  االقتصادية، ومؤشرات النقل البحري الرئيسية، إىل االرتفاع، جمسِّ
ازدايد االستثمارات العاملية، ونشاط الصناعة التحويلية، وجتارة السلع. 
ويف الوقت نفسه، ظلَّت طائفة من خماطر االرتفاع واالخنفاض قائمة، 

حمِدثة أتثريات رئيسية يف النقل البحري والتجارة البحرية.

ن عوامل السوق األساسية حتسُّ  -1

حتسَّن النشاط الصناعي والصناعة التحويلية على الصعيد 
العاملي يف عام 2017. ففي بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي، زاد اإلنتاج الصناعي بنسبة 2.8 يف املائة، مرتفعاً من 
نسبة 0.2 يف املائة يف عــام 2016. وانتعش النشاط الصناعي يف 
البلدان النامية أيضاً. فزاد اإلنتاج الصناعي يف الصني بنسبة 6.5 يف 
املائة، مقارنة بنسبة 6 يف املائة يف عام 2016. ويف الربازيل، انتعش 
اإلنتاج الصناعي، فارتفع بنسبة 2.4 يف املائة بعد تقلُّص بلغ 6.4 

يف املائة أثناء الركود الذي حدث يف عام 2016.

ومع زايدة الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 3,1 يف املائة يف 
عام 2017، مرتفعاً من نسبة 2,5 يف املائة يف عام 2016، شهد 
االقتصاد العاملي ارتفاعاً واسع النطاق أحدث أتثريات إجيابية يف التجارة 
البحرية )اجلدول 1-1(. وزاد الناتج احمللي اإلمجايل يف البلدان املتقدمة 
بنسبة 2,3 يف املائة، مرتفعاّ من نسبة 1,7 يف املائة يف عام 2016، 
مدفوعاً، إىل حٍد كبري، ابزدايد اإلنفاق الرأمسايل والطلب العاملي قوة. 
وتسارعت وترية النمو يف مجيع االقتصادات الرئيسية، ومثَّل النمو 
القوي يف االحتاد األورويب )2,4 يف املائة( تطوراً يبعث على الرضا. 
وتسارعت وترية النمو يف البلدان النامية بنسبة 4,5 يف املائة، مقارنة 
بنسبة 3,9 يف املائة يف عام 2016، ويعزى ذلك إىل عوامل عديدة، 
من بينها حتسُّن النشاط يف البلدان املصدرة للسلع األساسية، والبيئة 
االقتصادية املواتية. وجتلى ذلك يف استئناف النمو يف أمريكا النامية 
الذي تزامن مع انتهاء فرتة الركود يف الربازيل. ولوِحظ اجتاه مشابه يف 
االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، إذ شهدت هذه االقتصادات منواً 
إجيابياً يف عام 2017 بعد زوال الركود يف االحتاد الروسي. وحتسَّن 
منو الناتج احمللي اإلمجايل الكلي البالغ 4.3 يف املائة يف أقل البلدان 
منواً، وإن ظلَّ دون الغاية اليت حددهتا أهداف التنمية املستدامة لنمو 

الناتج احمللي اإلمجايل السنوي وقدرها 7 يف املائة.

وإىل جانب الناتج احمللي اإلمجايل، أدى اشتداد النشاط 
التجاري العاملي إىل زايدة الدعم للتجارة البحرية. ويف عام 2017، 
توسَّعت أحجام جتارة السلع بنسبة 4,7 يف املائة، مرتفعة من نسبة 1,8 
يف املائة يف عام 2016 )اجلدول 1-2(. وجاءت الزايدة يف أحجام 
جتارة السلع متسقة مع االجتاهات اإلجيابية يف االقتصاد العاملي، وازدايد 
االستثمارات، وارتفاع أسعار السلع األساسية. وأدى ارتفاع مستوايت 
أسعار السلع األساسية إىل حتسُّن إيرادات صادرات البلدان املصدرة 
للسلع األساسية، فساعد على دعم طلبها من الواردات. وعربَّ منو 
التجارة السريع إىل حٍد كبري عن عالقة الرتابط التجاري بني االستثمار 
واالنفاق الرأمسايل من جهة، وجتارة السلع من جهة أخرى. وبوجه عام، 
ينزع االستثمار إىل أن يكون أكثر كثافة من حيث الواردات، مقارنة 
مبكوِّانت الطلب الكلي األخرى. ويف املتوسط، يُقدَّر مكوِّن الواردات 
يف االستثمار بنحو 30 يف املائة على الصعيد العاملي، بينما يرتاوح 
مكوِّن الواردات يف االستهالك اخلاص واالنفاق احلكومي بني 23 
 .)International Monetary Fund, 2016( و15 يف املائة، على التوايل
ولذلك، عاد منو االستثمار املتسارع ابلفائدة بوجه خاص على النقل 
البحري والتجارة البحرية، ال سيما السلع األساسية السائبة اجلافة 

والتجارة املنقولة يف حاوايت.

وزاد منو التجارة السريع مرونة التجارة - الدخل، فارتفعت 
نسبة منو التجارة إىل الناتج احمللي اإلمجــايل من 0,7 يف املائة يف 
عام 2016 إىل 1,7 يف املائة يف عام 2017. بيد أنَّ هذه النسبة 
تظلُّ منخفضة ابملقارنة مع حاالت املرونة املالحظة يف التسعينات 
ومطلع األلفية الثانية، وكما جاء يف اإلصدارات السابقة من استعراض 
النقل البحري، يبدو أنَّ للعوامل اهليكلية اليت تلقي بثقلها على كاهل 
منو التجارة أتثري أيضاً، شأهنا يف ذلك شأن العوامل احملركة الدورية 

)األونكتاد، 2016(.

ــتــبــايــنــات اإلقــلــيــمــيــة بـــني الـــــــواردات  ـــلـــت بــعــض ال وشـــكَّ
والـــصـــادرات، وكــذلــك بــني جمــمــوعــات الــبــلــدان، أمنـــاط الــتــجــارة يف 
عام 2017. ويف الوقت الذي تسارع فيه منو الصادرات يف املناطق 
املتقدمة والنامية على حد سواء، استقوت أحجام التجارة يف البلدان 
النامية، فزاد طلبها على الواردات بنسبة 7,2 يف املائة، مرتفعاً من 1,9 
يف املائة يف عام 2016. وتوسَّعت صادراهتا بنسبة 5,7 يف املائة، 
وهي نسبة أعلى من نسبة 2,3 يف املائة املسجلة يف عام 2016. 
وتعزَّزت الصادرات من آسيا النامية بوجه خاص خالل السنة يف 
أعقاب انتعاش جتارة املنتجات الكهرابئية واإللكرتونية واندماج املنطقة 

يف سالسل القيمة العاملية.

واستأثرت آسيا أبسرع منو يف الصادرات )6,7 يف املائة( 
والواردات )9,6 يف املائة(. واستدام الطلب احمللي اآلسيوي القوي 
املدعوم بتدابري السياسة العامة التحفيزية يف بلدان مثل الصني طلب 
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هذه املنطقة على الواردات. وللتطورات اليت حتدث يف الصني أمهية 
ابلغة ابلنسبة للنقل البحري، ألنَّ هذا البلد ظلَّ يف قلب نشاط النقل 
البحري يف عــام 2017 واستأثر بقرابة نصف منو التجارة البحرية 

املسجل يف ذاك العام.

النمو االقتصادي العاملي، 2015- اجلدول 1-1 
2017 )النسبة املئوية للتغري السنوي(

2018)ب(2017)أ(2016املنطقة أو البلد
2.53.13.0العامل

1.72.32.1البلدان املتقدمة
منها:

1.52.32.5الوالايت املتحدة
2.02.62.0االحتاد األورويب )28(

1.01.70.9الياابن
3.94.54.6البلدان النامية

منها:
1.73.03.5أفريقيا

5.96.26.0شرق آسيا
منها:

6.76.96.7الصني
8.45.86.1جنوب آسيا

منها:
7.96.27.0اهلند

3.13.03.3غريب آسيا
1.11.8-1.1أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

منها:
1.01.4-3.5الربازيل

0.32.12.2االقتصادات االنتقالية
منها:

1.51.7-0.2االحتاد الروسي
3.54.34.9أقل البلدان تقدمًا

إلى األمم المتحدة، 2018  حسابات أمانة األونكتاد، استناداً  المصدر: 
واألونكتاد، 2018 )أ(.

مقدرة جزئياً. )أ(   
توقعات. )ب(   

وحدث تطور مهم يف الصني كانت له أتثريات يف النقل 
البحري والتجارة البحرية، وال سيما النقل البحري للسوائب اجلافة، 
يتمثل يف توسع الناتج احمللي اإلمجايل هلذا البلد بوترية سريعة )6,9 
يف املــائــة( تعرب عن انــصــراف الصني يف األجــل القصري عن إعــادة 
اقتصادها بتوجيهه إىل اخلدمات واالستهالك  التدرجيي يف  التوازن 
احمللي. ولوحظ حتول آخر يف عــام 2017 جتسد يف زايدة الرتكيز 
على ضبط تلوث اهلواء يف الصني وما يقرتن به من أتثريات يف مزيج 
الطاقة، وجودة املواد اخلام اجمللوبة، واإلنتاج احمللي مقابل معاوضات 
جتارة الواردات. وساعدت هذه االجتاهات يف استجالب سلع أساسية 

أكثر جودة، أو أرفع درجة، من األسواق اخلارجية، فانتعشت أحجام 
الواردات يف الصني.

وحتسَّن الطلب على الواردات بشكل ملموس يف أمريكا 
النامية يف أعقاب النمو السليب يف عام 2016. وحققت االقتصادات 
الكبرية، مثل األرجنتني، والربازيل اليت خرجت من الركود الذي حدث 
يف عام 2107 نتائج إجيابية. وعلى النقيض من ذلك، ظلَّ الطلب 
على الواردات يف أفريقيا، وغريب آسيا، واالقتصادات اليت متر مبرحلة 
انتقالية، معرضاً للضغوط )بلغ النمو 0,9 يف املائة يف عام 2017( 
رغم التحسُّن الطفيف الذي حدث خالل عام 2016. وكان ذلك، 
من بني عوامل أخرى، تعبرياً عن الضعف املتواصل يف أسعار السلع 
األساسية والصادرات، وأتثري الركود الذي حدث يف االحتاد الروسي.

وتعزَّز الطلب على الواردات يف املناطق املتقدمة؛ وتوسعت 
األحجام بنسبة 3,1 يف املائة يف عام 2017، مقارنة بنسبة 2 يف 
املائة يف عام 2016. وزادت أحجام صادرات السلع يف هذه املناطق 
بنسبة 3,5 يف املائة، مرتفعة من نسبة 1,1 يف املائة يف عام 2016.

التجارة البحرية العاملية املتنامية  -2

الــزخــم يف  مــن  العاملية مــزيــداً  البحرية  الــتــجــارة  اكتسبت 
عام 2017، فزادت أحجامها بنسبة 4 يف املائة، وهي أسرع نسبة 
تسجل خالل مخس سنوات. ويُقدِّر األونكتاد أحجام التجارة البحرية 
العاملية مبقدار 10,7 باليني طن يف عام 2017 )اجلدوالن 3-1، 
و1-4، والشكل 1-1(، مظهرة بذلك التحسُّن الذي طرأ على 
جتارة السلع العاملية. ويعزى زهاء نصف الزايدة يف األحجام إىل السلع 

األساسية السائبة اجلافة.

واستأثرت السلع الرئيسية السائبة اجلافة )الفحم، وركاز 
احلــديــد، واحلــبــوب( بنسبة 42,3 يف املــائــة مــن جمموع شحنات 
البضائع اجلافة اليت بلغت 7,6 باليني طن يف عام 2017، حسب 
التقديرات. وبلغت حصة البضائع املنقولة يف حاوايت والسوائب 
التوايل. وأتلفت  املائة على  املائة و25,4 يف  الثانوية 24,3 يف 
الشحنات  بينها  أخــرى جافة، من  بضائع  املتبقية من  األحــجــام 

املتنوعة.

وكان نصيب شحنات جتارة الناقالت الصهرجيية أقلَّ من 
ثلث جمموع حجم التجارة البحرية، وهو أمر يتسق مع التحول املستمر 
يف هيكل التجارة البحرية املالحظ طوال العقود األربعة املنصرمة. 
واخنفضت حصة جتارة الناقالت الصهرجيية من حنو 55 يف املائة يف 
عام 1970 إىل 29,4 يف عام 2017. ويف الفرتة بني عامي 1980 
و2017، توسَّعت جتارة الناقالت الصهرجيية العاملية مبعدل منو سنوي 
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متوسط بلغ 1,4 يف املائة، بينما ارتفعت السوائب اجلافة الرئيسية 
بنسبة 4,6 يف املائة. وكان قطاع التجارة املنقولة يف حاوايت أسرع 
القطاعات منواً، فزادت أحجامه طوال أربعة عقود على وجه التقريب 

مبعدل منو متوسط بلغ 8,1 يف املائة.

وما برحت البلدان النامية تستأثر مبعظم تدفقات التجارة 
البحرية العاملية من حيث الصادرات )البضائع احملمَّلة( والــواردات 
)البضائع املفرَّغة( على حٍد ســواء. وشحنت هذه البلدان 60 يف 

املائة من جتارة السلع العاملية املنقولة حبراً يف عام 2017 وفرَّغت 63 
يف املائة من هذا اجملموع. وعلى النقيض من ذلك، شهدت البلدان 
املتقدمة تراجعاً يف هذين النوعني من احلركة مع مر السنوات، فمثلت 
حنو ثلث الواردات والصادرات البحرية العاملية )34 يف املائة من البضائع 
احملمَّلة و36 يف املائة من البضائع املفرغة(. وتظلُّ االقتصادات اليت 
متر مبرحلة انتقالية شديدة االعتماد على تصدير املواد اخلام والسلع 
األساسية السائبة )6 يف املــائــة(، بينما حتتفظ حبصة هامشية من 

الصادرات البحرية العاملية )1 يف املائة(.

منو حجم جتارة السلع، 2017-2015   اجلدول 2-1 
)النسبة المئوية للتغير السنوي(

الصادرات
البلدان أو املناطق

الواردات
201520162017201520162017

2.51.84.7العامل)أ(2.51.84.7
4.32.03.1البلدان املتقدمة2.31.13.5
0.61.97.2البلدان النامية2.42.35.7
5.40.14.0أمريكا الشمالية0.80.64.2
4.0-6.8-6.4أمريكا الالتينية والبحر الكارييب1.81.92.9
3.73.12.5أورواب2.91.13.5
4.03.59.6آسيا1.52.36.7
0.20.9-5.6أفريقيا، وغريب آسيا والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية5.52.62.3

أمانة األونكتاد، استناداً إلى منظمة التجارة العالمية، 2018، الجدول 1. المصدر: 
متوسط الصادرات والواردات. )أ(   

منو التجارة البحرية الدولية، سنوات خمتارة  اجلدول 3-1 
لة( )بماليين األطنان المحمَّ

اجملموع )مجيع البضائع(البضائع اجلافة األخرى)أ(السوائب الرئيسية)أ(منتجات البرتول والغازالسنة
19701 440448 717 2 605

19801 871608 1 2253 704

19901 755988 1 2654 008

20002 1631 2952 5265 984

20052 4221 7112 9767 109

20062 6981 7133 2897 701

20072 7471 8403 4478 034

20082 7421 9463 5418 229

20092 6422 0223 1947 858

20102 7722 2593 3788 409

20112 7942 3923 5998 785

20122 8412 5943 7629 197
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منو التجارة البحرية الدولية، سنوات خمتارة  اجلدول 3-1 
لة( )تابع( )بماليين األطنان المحمَّ

اجملموع )مجيع البضائع(البضائع اجلافة األخرى)أ(السوائب الرئيسية)أ(منتجات البرتول والغازالسنة
20132 8292 7613 9249 514

20142 8252 9884 0309 843

20152 9322 9614 13110 024

20163 0553 0414 19310 289

20173 1463 1964 36010 702

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات قدمتها البلدان المبلغة وكما هي منشورة في مواقع مصادر الحكومات المعنية وقطاع الموانئ على اإلنترنت  المصدر: 
ومصادر متخصصة.

نـُقِّحت بيانات البضائع الجافة لعام 2006 وما بعده وتم تحديثها لتعكس اإلبالغ المحسن، بما في ذلك أرقام أحدث عهداً وتفصيالً أفضل حسب  مالحظات: 
نوع البضاعة. ومنذ عام 2006، يستند تصنيف البضائع الجافة إلى سوائب رئيسية وبضائع جافة غير السوائب الرئيسية إلى إصدارات مختلفة من 
استعراض النقل البحري وأفاقه التي تصدرها Clarksons Research. وتستند التقديرات الكلية ألرقام التجارة البحرية لعام 2017 إلى بيانات أولية 

أو عن آخر سنة متوافرة عنها بيانات.
تشمل أرقام السوائب الرئيسية بيانات عن ركاز الحديد، والفحم، والحبوب، والبوكسيت/األلومنيا والفوسفات. ومنذ عام 2006، تشمل هذه األرقام بيانات  )أ(   

عن ركاز الحديد، والحبوب، والفحم فقط. وتندرج البيانات المتعلقة بالبوكسيت/األلومنيا والفوسفات في فئة )البضائع الجافة األخرى(.

التجارة البحرية الدولية، يف سنوات خمتارة   الشكل 1-1 
)بماليين األطنان المحملة(

198019851990199520002005200620072008200920102011201220132014201520162017

1021522343715981 0011 0921 2151 2721 1341 2911 4111 4581 5321 6221 6601 7341 834
1 1238191 0311 1251 9281 9752 1972 2322 2692 0602 0872 1882 3042 3922 4082 4712 4592 526
6089009881 1051 2951 7111 7131 8401 9462 0222 2592 3922 5942 7612 9882 9613 0413 196
1 8711 4591 7552 0502 1632 4222 6982 7472 7422 6422 7722 7942 8412 8292 8252 9323 0553 146

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

احلاوايت
البضائع اجلافة األخرى

السوائب الرئيسية
النفط والغاز

 Clarksons إصــدارات شتى من استعراض النقل البحري. بالنسبة للفترة 2006-2017، يستند التصنيف حسب نوع البضاعة إلى بيانات من المصدر: 
.Research, 2018 a

تشمل أرقام 1980-2005 عن السوائب الرئيسية ركاز الحديد، والحبوب، والفحم، والبوكسيت/األلومنيا والفوسفات. ومنذ عام 2006، تشمل هذه  مالحظات: 
األرقام بيانات عن ركاز الحديد، والحبوب، والفحم فقط. وتندرج البيانات المتعلقة بالبوكسيت/األلومنيا والفوسفات في فئة )البضائع الجافة األخرى(.
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التجارة البحرية الدولية 2017-2016   اجلدول 4-1 
)نوع البضائع، ومجموعة البلدان، والمنطقة(

السنةجمموعة البلدان

البضائع املفرَّغةالبضائع احملمَّلة

النفط اخلاماجملموع
منتجات 

البرتول والغاز
البضائع 

النفط اخلاماجملموعاجلافة
منتجات 

البرتول والغاز
 البضائع

اجلافة
ماليني األطنان

054.1 235.77 990.01 279.91 233.510 223.77 831.41 288.61 201610العامل
201710 702.11 874.91 271.27 555.910 666.02 035.01 281.57 349.4

         
331.5 001.3507.62 840.41 889.43 492.9150.5453.02 20163االقتصادات املتقدمة

20173 675.0162.6478.33 034.23 838.3956.8509.12 372.5
         

2016637.3176.340.2420.759.60.34.055.3االقتصادات اليت متر
2017664.5190.748.3425.665.90.83.461.7مبرحلة انتقالية

         
667.3 379.9988.5724.24 923.46 504.5730.53 158.41 20166االقتصادات النامية

20176 362.51 521.6744.74 096.26 761.71 077.4769.14 915.3
         

2016692.7271.358.8362.6492.938.780.8373.4أفريقيا
2017726.2288.060.0378.2499.833.990.5375.4

         
028.4566.051.9128.2385.8 336.8232.575.91 20161أمريكا

20171 379.4227.371.91 080.2608.354.7141.8411.8
         

899.7 307.6897.0510.93 527.25 121.2999.1594.92 20164آسيا
20174 248.81 004.6611.82 632.45 640.1988.0532.54 119.6

         
20167.71.70.95.213.50.84.28.4أوقيانيا

 20178.01.70.95.413.50.84.28.4

السنةجمموعة البلدان

البضائع املفرَّغةالبضائع احملمَّلة

النفط اخلاماجملموع
منتجات 

البرتول والغاز
البضائع 

النفط اخلاماجملموعاجلافة
منتجات 

البرتول والغاز
 البضائع

اجلافة
ابلنسبة املئوية

100.019.412.068.6 2016100.017.811.970.3العامل
2017100.017.511.970.6 100.019.112.068.9

          
37.450.341.133.1 201633.98.237.039.9االقتصادات املتقدمة

201734.38.737.640.2 36.047.039.732.3
          

0.60.00.30.8 20166.29.63.35.8االقتصادات اليت متر
0.60.00.30.8 20176.210.23.85.6مبرحلة انتقالية

201659.982.259.754.2 62.149.758.666.2
63.452.960.066.9 201759.581.258.654.2االقتصادات النامية

          
20166.714.84.85.0 4.81.96.55.3

4.71.77.15.1 20176.815.44.75.0أفريقيا
          

201613.012.76.214.2 5.52.610.45.5
5.72.711.15.6 201712.912.15.714.3أمريكا

          
201640.154.648.634.9 51.645.141.355.3

52.948.541.656.1 201739.753.648.134.8آسيا
          

20160.10.10.10.1 0.10.00.30.1
0.10.00.30.1 20170.10.10.10.1أوقيانيا

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات قدمتها البلدان المبلغة وكما هي منشورة في مواقع مصادر الحكومات المعنية وقطاع الموانئ على اإلنترنت  المصدر: 
ومصادر متخصصة.

نـُقِّحت بيانات البضائع الجافة لعام 2006 وما بعده وتم تحديثها لتعكس اإلبالغ المحسن بما في ذلك أرقام أحدث عهداً وتفصيالً أفضل حسب  مالحظات: 
نوع البضاعة. ويستند مجموع تقديرات أرقام التجارة البحرية لعام 2017 إلى بيانات أولية أو عن آخر سنة متوافرة عنها بيانات. ولالطالع على سالسل 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/ :زمنية أطول وعلى بيانات ما قبل عام 2016، انظر مركز بيانات إحصاءات األونكتاد على الرابط

.tableView.aspx?ReportId=32363
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واترخيياً، دأبت البلدان النامية على أن تكون املورِّد الرئيسي 
ألحجام ضخمة من املواد اخلام املنخفضة القيمة. بيد أنَّ هذا احلال 
تغري مع مر السنوات. وكما يتبنيَّ من الشكل 1-2، أصبحت البلدان 
النامية يف مصاف املوردين واملصدرين العامليني البارزين. وحتقق إجناز 
مهم يف عام 2014 عندما فاقت حصة البلدان النامية من البضائع 
املفرغة )الواردات(، ألول مرة، حصة هذه اجملموعة من البضائع احملمَّلة 
)الصادرات(. ويربز هذا التحول األمهية االسرتاتيجية اليت حتظى هبا 
البلدان النامية بصفتها احملرك الرئيسي للتجارة البحرية العاملية، فضاًل 

عن مشاركتها املتزايدة يف سالسل القيمة العاملية.

ويف عام 2004، الحظ األونكتاد حتقق جغرافيا جديدة 
للتجارة تعيد تشكيل الساحة االقتصادية العاملية. وأابنت هذه اجلغرافيا 
اجلديدة الدور املتعاظم الذي تضطلع به البلدان النامية، أو بلدان 
اجلنوب العاملي )Horner, 2016(. وزادت حصة الواردات اآلتية من 
البلدان النامية األخرى من 37,5 يف املائة يف عام 1995 إىل 57 

.)UNCTAD, 2018b( 2016 يف املائة يف عام

بيد أنَّ املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ال تروي القصة 
أبكملها، إذ إن املشاركة يف هذه العمليات ليست عاملية حقاً بل 
هي أقرب إىل أن تكون إقليمية وشرق آسيوية على وجه التحديد. 
والبلدان النامية بعيدة كل البعد عن أن تكون جمموعة متجانسة، 
وهي ال تتساوى من حيث اإلدماج اإلقليمي، واملشاركة يف التصنيع 

على الصعيد العاملي.

ولئن كان ملشاركة البلدان النامية، وبوجه خاص بلدان شرق 
آسيا، يف سالسل القيمة العاملية دور يف زايدة مسامهتها يف البضائع 
احململة العاملية، فإنَّ الرتاجع املالحظ يف السنوات األخرية يف التخصص 
الرأسي يوحي أبنَّ عوامل أخرى غري املشاركة يف سالسل القيمة العاملية 
قد تدفع أيضاً النمو يف واردات البلدان النامية البحرية. ويتضح الرتاجع 
العام يف عملية التخصص الرأسي جلياً عند النظر يف جتارة البضائع 
الوسيطة. فقد تراجعت ابطراد حصة الصني من الواردات الوسيطة 
كنسبة من صادراهتا من البضائع املصنعة - وهو مقياس العتماد قطاع 
التصنيع على املدخالت املستوردة - طوال العقد املنصرم من قرابة 60 
يف املائة يف عــام 2002 إىل أقلَّ من 40 يف املائة يف عام 2014 
)UNCTAD, 2016(. ويُقدَّر أن تكون حصة سلسلة القيمة احملققة 
من اإلنتاج يف اخلــارج كنسبة من الــصــادرات العاملية قد اخنفضت 
 Berenberg( تدرجيياً منذ عام 2011، موحية حبدوث تباطؤ يف العوملة
and Hamburg Institute of International Economics, 2018(. ووجد 

األونكتاد )c 2018( أنَّ معدل توسع اإلنتاج العاملي يتباطأ وأنَّ اإلنتاج 
العاملي ومبادالت عوامل اإلنتاج عرب احلدود تتحول شيئاً فشيئاً من 

األشكال امللموسة إىل أشكال غري امللموسة.

ويف هذا السياق، تشمل العوامل احملتملة اليت حترك التحول 
اهليكلي املستمر يف التجارة البحرية العاملية النمو يف جتارة اجلنوب - 
اجلنوب غري الناشئة ابلضرورة عن سالسل القيمة العاملية وعمليات 
التصنيع. ومتثِّل احتياجات االستهالك املتزايدة لطبقة متوسطة سريعة 

النمو يف املناطق النامية حمركاً حمتمالً آخر.

مشاركة البلدان النامية يف التجارة البحرية، سنوات خمتارة   الشكل 2-1 
)النسبة المئوية للتغير السنوي(

19701980199020002005200620072008200920102011201220132014201520162017
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بضائع مفرَّغة بضائع حممَّلة

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى إصدارات مختلفة من استعراض النقل البحري، وإلى الجدول 1-4 من هذا التقرير. المصدر: 
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التجارة البحرية العاملية، حسب املناطق، 2017  الشكل 3-1 
)الحصة من الحمولة الطنية العالمية بالنسبة المئوية(

42

13

7

61

15

17
2021

13

بضائع مفرَّغة بضائع حممَّلة

أفريقياأوقيانيااألمريكتانأوروابآسيا

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات قدمتها البلدان المبلغة؛ وعلى النحو المنشورة به في المواقع الشبكية للحكومات وقطاع الموانئ؛ ومصادر  المصدر: 
متخصصة.

تستند األرقام التقديرية إلى بيانات أولية أو إلى آخر سنة متوافرة عنها بيانات. مالحظة: 

ويربز الشكل 1-3 التأثري الطليعي آلسيا اليت كانت مصدراً 
لنسبة 41 يف املائة من التجارة البحرية العاملية يف عام 2017، وإليها 
اجتهت نسبة 61 يف املائة منها. أما املناطق األخرى، فتشمل أورواب، 

واألمريكتني، وأوقيانيا مث أفريقيا، مرتبة ترتيباً تنازلياً.

العوامل املسامهة يف زيادة األطنان امليلية   -3
يف عام 2017

زادت التجارة البحرية، مقيسه ابألطنان امليلية واملسافات 
املقطوعة واستخدام السفن، بنسبة 5 يف املائة يف عام 2017، مرتفعة 
من 3,41 يف املائة يف عام 2016. وتُقدَّر األطنان امليلية الناشئة 
عن التجارة البحرية يف عـــام 2017 بنحو 58,098 بليون طن 
)الشكل 1-4(. ويعزى أغلب هذا النمو إىل شحنات النفط اخلام، 
والفحم اليت عادت بفوائد مجة على قطاع النقل البحري، نظراً للزايدة 
يف األحجام واملسافات. وساهم النفط اخلام يف زايدة األطنان امليلية 
بنسبة 17.5 يف املائة، بينما بلغت حصة السوائب اجلافة الرئيسية زهاء 
الثلث. واستأثرت السوائب الثانوية والبضائع اجلافة األخرى جمتمعة 

بنسبة 17.7 يف املائة من منو األطنان امليلية، بينما سامهت الشحنات 
املنقولة يف حاوايت بنسبة 17.4 يف املائة. وكانت مسامهات الغاز 

ومنتجات البرتول دون ذلك كثرياً.

مبا يف  الصهرجيية،  للناقالت  امليلية  األطــنــان  وارتــفــعــت 
ذلك النفط اخلام، ومنتجات البرتول املكررة، بنسبة 4,4 يف املائة، 
وزادت األطنان امليلية للسوائب اجلافة الرئيسية، والتجارة املنقولة 
يف حاوايت، بنسبة 5,5 يف املائة و5,6 يف املائة، على التوايل. 
املائة،  بنسبة 4,5 يف  الثانوية  للسوائب  امليلية  وارتفعت األطنان 
جمسدّة شيئاً ما املسامهة اإلجيابية لتجارة البوكسيت البعيدة املدى 

بني غينيا والصني.

بطلب  الصهرجيية  للناقالت  امليلية  األطــنــان  منو  وتــعــزَّز 
الــواردات وابسرتاتيجيتها لتنويع إمداداهتا من  الصني القوي على 
آسيا.  غــريب  مــن  اخلـــام  النفط  على  اعتمادها  تقليل  بغية  النفط 
الصني  يـــزداد ألنَّ  العاملية  امليلية  اخلـــام  النفط  أطــنــان  وظـــلَّ عــدد 
ــام مــن حـــوض األطلنطي  أخـــذت تستقدم مــزيــداً مــن الــنــفــط اخلـ
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)بـــلـــدان مــثــل أنـــغـــوال، والــــربازيــــل، وكـــنـــدا، ونـــيـــجـــرياي، والـــــوالايت 
املــتــحــدة(. وبلغت املــســافــات الــيت قطعتها جتـــارة النفط اخلـــام يف 
املتوسط 047.9 5 مياًل حبرايً يف عام 2017، مقابل 941.1 4 

مياًل حبرايً يف عام 2016.
وزاد منو األطنان امليلية ملنتجات البرتول بوترية أبطأ مقارنة 
ابلسنة السابقة بسبب قصر مسافات اإلحبار يف املتوسط. وأدى رفع 
الوالايت املتحدة القيود على صادرات النفط اخلام يف عام 2015، 

مقروانً ابزدايد الطلب من آسيا وأورواب، إىل أن تتجاوز صادرات 
النفط اخلام البحرية من الوالايت املتحدة صادرت هذا البلد من 
منتجات البرتول حمسوبة بباليني األطنان امليلية. ويف عام 2017، 
زادت أطنان الغاز الطبيعي املسيل امليلية العاملية بنسبة 11,6 يف 
املائة. وعزَّزت صادرات الغاز الطبيعي املسيل املتنامية من الوالايت 
املتحدة النمو يف املسافات املتوسطة لواردات هذه السلعة األساسية 

إىل الصني.

التجارة البحرية العاملية ابألطنان امليلية من البضائع، 2018-2000  الشكل 4-1 
)باليين األطنان الميلية(

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

5805896206326506767137477597838488889039259209619931 0581 111

5765916116627177358339139569581 1481 3441 3331 3371 3811 4211 4621 5951 766

9 6149 3038 9389 66510 34810 65410 98410 98111 21110 67911 25511 42011 83111 65711 65911 99312 65713 21613 809

4 2334 2454 4144 1503 9203 8183 7123 2573 5173 4813 7233 6453 7953 9234 0654 1394 2424 3844 497

3 1113 2793 5124 1244 6875 1585 6016 1786 4315 8156 5887 2067 3527 7128 1578 2908 6359 1179 535

6 6386 5736 5386 9657 8768 1708 8529 1608 8177 5868 7059 3129 62410 17210 61710 77511 01811 51011 967

6 5096 7936 9377 4488 0618 6269 2459 94110 47611 00612 33613 01914 09914 76415 82815 89716 31417 21717 729

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

مواد كيميائية
غاز
نفط

بضائع جافة أخرى
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السوائب الرئيسية

(ب)(أ)

.Clarksons Research, 2018 a حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات من المصدر: 
تقديرات. )أ(   
توقعات. )ب(   

التجارة البحرية العاملية، حسب  باء- 
نوع البضاعة

عادت بيئة التشغيل اإلجيابية بوجه عام ابلنفع على الطلب 
إلقاء نظرة فاحصة على  أنَّ  بيد  البحري.  النقل  العاملي خلدمات 

التجارة البحرية حسب نوع السلع األساسية يتيح صورة أوضح عن 
مدى االنتعاش.

شحنات الناقالت الصهرجيية  -1

شهد عام 2017 تشتت جتارة النفط جغرافياً، فأضحت 
أمناطها أقلَّ تركيزاً على املوردين املألوفني من غريب آسيا، وعادت زايدُة 
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تدفقات التجارة من حوض األطلنطي إىل شرق آسيا ابلفائدة على 
هذه التجارة. ودعمت هذه االجتاهات جتارة الناقالت الصهرجيية 
وأنعشتهما.  الصهرجيية  الــنــاقــالت  على  والــطــلــب  املـــدى  البعيدة 
وتوسعت جتارة النفط اخلام البحرية بوترية أبطأ - 2,4 يف املائة 
يف عــــام 2017 - ابملــقــارنــة مــع منــو أقـــوى - 4 يف املــائــة - يف 

عام 2016 )اجلدول 5-1(.

النفط اخلام  وحسب تقديرات األونكتاد، بلغت جتارة 
تزايد  بفضل  ــام 2017، وذلــك  عــ بليون طــن يف  العاملية 1.87 
الصادرات من الوالايت املتحدة، وارتفاع نشاط التكرير على الصعيد 
العاملي، ال سيما يف آسيا - وتناقص خمزوانت النفط، وشحنات 
النفط اخلام املنتظمة من غريب آسيا. وانتفعت جتارة النفط اخلام 
من ازدايد أحجام الصادرات اآلتية من حوض األطلنطي واملوجهة 
إىل آسيا، وإىل الصني بوجه خاص، حيث تعزَّز منو الطلب ابرتفاع 
الطلب من املكررين اخلواص، وازدايد طاقة التكرير احلكومية. ويرد 
يف اجلدول 1-6 عرض عام للفاعلني يف قطاع النفط والغاز على 

الصعيد العاملي.

جتارة النفط والغاز، 2017-2016   اجلدول 5-1 
)مليون طن والنسبة المئوية للتغير السنوي(

 20162017
النسبة املئوية للتغري 

2017-2016

874.92.4 831.41 1النفط اخلام

جتارة الناقالت الصهرجيية 
األخرى

1 223.71 271.23.9

   منها

268.1293.89.6الغاز الطبيعي املسيل

87.589.32.0غاز البرتول املسيل

جمموع جتارة الناقالت 
الصهرجيية

3 055.13 146.13.0

إلى الجدول 1-4 من هذا  أمانة األونكتاد، استناداً  حسابات  المصدر: 
التقرير.

أرقــام الغاز الطبيعي المسيل وغــاز البترول المسيل مستمدة من  مالحظة: 
.Clarksons Research, 2018b

ويف ضوء معدل النمو املسجل يف عام 2016 الذي فاق 
عشرة يف املائة والنمو البالغ 9,1 يف املائة يف عام 2017، أضحت 
الصني بشكل جلي مستورداً رئيسياً للنفط اخلام. وأتلف موردو النفط 
اخلام الرئيسيون هلا من أنغوال، ومجهورية إيران اإلسالمية، والعراق، 
وعمان، واالحتاد الروسي، واململكة العربية السعودية، ومجهورية فنزويال 

البوليفارية.

منتجو ومستهلكو النفط والغاز الطبيعي  اجلدول 6-1 
 الرئيسيون يف عام 2017 

)الحصة من السوق العالمية بالنسبة المئوية(
االستهالك العاملي من النفطاإلنتاج العاملي من النفط

35آسيا واحمليط اهلادئ34غريب آسيا
23أمريكا الشمالية19أمريكا الشمالية

االقتصادات اليت متر مبرحلة 
15أورواب15انتقالية

10غريب آسيا10أمريكا النامية
9أمريكا النامية9أفريقيا

االقتصادات اليت متر مبرحلة 9آسيا واحمليط اهلادئ
4انتقالية

4أفريقيا4أورواب
إمجايل انتاج مصايف البرتولطاقات مصايف البرتول

35آسيا واحمليط اهلادئ34آسيا واحمليط اهلادئ
22أمريكا الشمالية21أمريكا الشمالية

16أورواب15أورواب
10غريب آسيا10غريب آسيا

االقتصادات اليت متر مبرحلة 
االقتصادات اليت متر مبرحلة 9انتقالية

8انتقالية
6أمريكا النامية8أمريكا النامية

3أفريقيا3أفريقيا
االستهالك العاملي من الغاز الطبيعياإلنتاج العاملي من الغاز الطبيعي

23أمريكا الشمالية25أمريكا الشمالية
االقتصادات اليت متر مبرحلة 

21آسيا واحمليط اهلادئ22انتقالية

االقتصادات اليت متر مبرحلة 18غريب آسيا
16انتقالية

15غريب آسيا17آسيا واحمليط اهلادئ
14أورواب7أورواب

7أمريكا النامية6أمريكا النامية
4أفريقيا5أفريقيا

 British Petroleum, حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى بيانات من المصدر: 
.2018

يشمل النفط، النفط الخام، وزيت الطفل، والرمال الزيتية وسوائل  مالحظات: 
الغاز الطبيعي. وُيستبعد المصطلح أنواع الوقود السائل المستمدة 

من مصادر أخرى، مثل مشتقات الكتلة اإلحيائية، والفحم.

وأعاقت ختفيضات اإلنتاج املتفق عليها يف تشرين الثاين/
نوفمرب 2016، وتراجع الشحنات من مجهورية فنزويال البوليفارية، 
صادرات الدول األعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط، ال سيما 
من غريب آسيا. غري أنَّ زايدة الشحنات من الوالايت املتحدة عوضَّت 
هذه االجتاهات وأظهرت النمو السريع يف انتاج هذا البلد من زيت 

الطفل وانتعاش الصادرات من ليبيا ونيجرياي.

ومعاً، زادت أحجام منتجات البرتول والغاز بنسبة 3.9 يف 
املائة يف عام 2017، وتعزَّز النمو يف منتجات البرتول ابرتفاع الطلب 
يف أمريكا النامية ومنو جتارة آسيا الداخلية النمو. غري أنَّ املوجودات 
واملخزوانت الكبرية على الصعيد العاملي قوَّضت فرص املراجحة لبعض 
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املنتجات، وأعاقت النمو خالل تلك السنة. ويف الوقت نفسه، أثَّر 
السحب من املخزوانت سلباً يف الطلب على الـــواردات يف بعض 

.)Clarksons Research, 2018a( املناطق، ومن بينها أورواب

ويف جانب العرض، زاد االرتفاع يف مستوايت إنتاج املصايف 
أحجام الصادرات من أورواب وآسيا، مبا يف ذلك غريب آسيا والصني. 
وسامهت الــوالايت املتحدة يف منو الــصــادرات وتوسَّعت شحنات 
 .)Clarksons Research, 2018b( منتجات النفط بنسبة 9.5 يف املائة
وعــاد الرتاجع املستمر يف نشاط املصايف يف الــربازيــل، واملكسيك، 
ومجهورية فنزويال البوليفارية، بشيء من الفائدة على صادرات الوالايت 

املتحدة إىل أمريكا النامية.

وبفضل ازدايد طاقة التكرير احمللية، أضحت الصني بشكل 
متزايد ُمصدِّراً مهماً ملنتجات البرتول، فزادت أحجام صادراهتا أبكثر من 
 .)Clarksons Research, 2018c( 2016الضعفني بني عامي 2013 و
وزادت الصادرات من الصني بنسبة 6,3 يف املائة يف عام 2017، 
مدعومة ابستمرار العرض الزائد من منتجات البرتول يف هذا البلد، 
وإن كانت هــذه الـــزايدة أقــل إاثرة لالنتباه من الطفرة الــيت حدثت 
ــام 2016 وفاقت 50 يف املــائــة. ويعرب الــرتاجــع املالحظ يف  يف عـ

عام 2017 عن ازدايد احتياجات االستهالك احمللي.

العوامل الداعمة للتجارة يف الغاز   -2
ومنتجات البرتول املكررة

 293,8 املسيَّل  الطبيعي  الــغــاز  شحنات  جمموع  بلغ 
مليون طم يف عام 2017، إثر ارتفاع بنسبة 9,6 يف املائة مقارنة 
 .)Clarksons Research, 2018b( )5-1 ابلسنة السابقة )اجلدول
وأتـــت أغــلــب الــــزايدة يف الــطــلــب، وهـــي أعــلــى ارتــفــاع مــنــذ ست 
ســـنـــوات، مـــن آســيــا حــيــث حتـــدث حتــــوالت يف ســيــاســة الــطــاقــة. 
وزادت واردات هذه السلعة إىل الصني بنسبة 47,3 يف املائة يف 
عــام 2017 بسبب أحــوال الطقس وازدايد الطلب قــوة. ويعزى 
جزء من الدعم الذي تلقاه طلب هذا البلد على الغاز الطبيعي 
املسيَّل إىل ازدايد أمهية جدول األعمال البيئي. وفضاًل عن ذلك، 
يربز التوسُّع املستمر يف طاقة إعادة تغويز الغاز الطبيعي املسيَّل يف 
الصني إمكاانت زايدة التوسُّع يف واردات البلد من هذه السلعة 

األساسية.

ومشــل املــصــدرون الرئيسيون قطر الــيت ظلَّت أكــرب مــوّرِد 
للغاز الطبيعي املسيَّل. أما املصدِّرون اآلخرون فهم أسرتاليا، واالحتاد 
الروسي، والوالايت املتحدة. واستند القسط األكرب من النمو إىل زايدة 
الصادرات من أسرتاليا إىل آسيا، رغم أنَّ جتارة املسافات الطويلة من 
الوالايت املتحدة إىل آسيا آخذة يف االزدايد. وأنعشت زايدة اإلنتاج 

من مشاريع الغاز الطبيعي املسيَّل اليت تقرر تنفيذها يف عام 2016، 
وبداية العمليات يف مرافق التسييل يف أسرتاليا، واالحتــاد الروسي، 
والوالايت املتحدة، أحجام الصادرات من هذه السلعة األساسية. 
وخالل السنة، بدأ أول مرفق عائم للغاز الطبيعي املسيَّل يف العامل 
عملياته يف ماليزاي Barry Rogliano Salles, (2018). وتلقى مشروع 
واحد املوافقة يف موزامبيق، وهو تطور رئيسي، نظراً لربوز هذا البلد 

كمنتج للغاز الطبيعي املسيَّل.

وازدادت شحنات غاز البرتول املسيَّل بوترية أبطأ )2,0 يف 
املائة( يف عام 2017، منخفضة من 11,2 يف املائة يف عام 2016 
)Clarksons Research, 2018b(. ومشلت العوامل الرئيسية ايل حدَّت 
من النمو تراجعاً يف الصادرات اآلسيوية عوَّضه بعض الشيء تنامي 
الصادرات من الوالايت املتحدة. وكان للطلب على الواردات يف الصني 
دور رئيسي، فتوسَّعت أحجام الواردات بنسبة 14,7 يف املائة. بيد أنَّ 
هذه الوترية كانت أقلَّ من نصف نظريهتا يف عام 2016 )34,4 يف 
املائة(، مما يعرب عن احنسار املوجة األخرية من عمليات توسيع مصنع 
إزالة اهليدروجني من الربوابن )Danish Ship Finance, 2017(. وزادت 
واردات الغاز الطبيعي املسيَّل إىل اهلند يف عام 2017، مدعومة 
بربانمج حكومي لإلعاانت حيث األسر املعيشية على االنتقال إىل 
أنواع أنظف من الوقود. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت واردات 
هذه السلعة األساسية إىل أورواب تراجعاً يعزى يف جانب منه إىل 
املنافسة من جانب اإليثان. وارتفعت أيضاً أحجام املواد الكيميائية 
ابزدايد الطلب على الواردات يف آسيا، وانتعاش جتارة زيت النخيل 
يف أعقاب ظاهرة النينو الــيت حدثت يف عــام 2016، والنمو يف 

صادرات الوالايت املتحدة.

جتارة البضائع اجلافة: ركيزة التجارة   -3
البحرية يف عام 2017

شحنات السوائب اجلافة: السوائب 
الرئيسية والثانوية

بعد توسُّع حمدود النطاق يف 2015-2016، منت جتارة 
السوائب اجلافة العاملية)1(  بنحو 4 يف املائة يف عام 2017، فبلغت 
أحجامها الكلية 5,1 بليون طن )اجلدول 1-7(. ودعمت الزايدة 
احلــادة يف واردات ركــاز احلديد إىل الصني، وانتعاش جتــارة الفحم 
العاملية، وحتسُّن النمو يف جتارة السوائب الثانوية، التوسُّع. وبوجه عام، 
ظلَّ الطلب القوي على الــواردات يف الصني العامل الرئيسي الذي 
يعزى إليه منو جتارة السوائب اجلافة العاملية. ويرد يف اجلدول 8-1 
الرئيسية  العامليني يف قطاع جتــارة السلع  استعراض عام للمسامهني 

السائبة اجلافة العاملية.
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ركاز احلديد

زادت واردات ركاز احلديد إىل الصني بنسبة 5 يف املائة 
يف عـــام 2017، فوصلت أحجامها إىل قرابة 1,1 بليون طن. 
وظلَّت الصني املصدر الرئيسي للطلب العاملي على ركاز احلديد، 
مستأثرة حبصة قدرها 70 يف املائة من السوق. وعزَّز ارتفاع انتاج 
الــفــوالذ وإغـــالق أكثر مــن 100 مليون طــن يف السنة مــن طاقة 
هذا  طلب  يف 2017-2016  الــدهــر  عليه  عفا  فـــوالذ  مصنع 
البلد على الـــواردات. وفضاًل عن ذلــك، حلَّ االستخدام املتزايد 
لركاز احلديد املستورد األعلى درجة حمل اإلمدادات احمللية. ومشل 
املــصــدرون الرئيسيون لــركــاز احلــديــد أســرتالــيــا، والــربازيــل، وجنوب 
أفريقيا، وورَّدت أسرتاليا والربازيل أكثر من 85 يف املائة من الطلب 
على الــواردات يف الصني. ومع ذلك، متثل أسرتاليا إىل حد بعيد 
أكرب املصدرين، فهي توّرِد قرابة ثلثي االحتياجات من ركاز احلديد 
احتياجاته من  املائة من  البلد 21 يف  هــذا  الصني. ويستورد  يف 
ركاز احلديد من الربازيل، وهو أمر يعود ابلفائدة على قطاع النقل 
الــبــحــري للسوائب اجلــافــة مــن خــالل املــســافــات الــطــويــلــة. وتوفر 
جنوب أفريقيا 4 يف املائة من واردات ركاز احلديد إىل الصني. وزاد 
موردون آخرون، مثل اهلند، ومجهورية إيران اإلسالمية، صادراهتم 

إىل الصني أيضاً.

جتارة السوائب اجلافة، 2017-2016  اجلدول 7-1 
)ماليين األطنان والنسبة المئوية للتغير(

20162017
النسبة املئوية للتغري 

2017-2016
196.35.1 040.93 3السوائب الرئيسية

منها:
472.73.9 418.11 1ركاز احلديد

208.55.8 141.91 1الفحم
480.9515.17.1احلبوب

916.52.2 874.61 1السوائب الثانوية
   منها:

-390.03.9 406.0 منتجات الفوالذ
363.62.5 354.6 منتجات الغاابت
جمموع السوائب 

اجلافة
4 915.55 112.84.0

.Clarksons Research, 2018a حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى المصدر: 

الفحم

استأنفت جتارة الفحم العاملية منوها يف عام 2017، فزادت 
بنسبة 5,8 يف املائة إثر توسُّع حمدود النطاق يف عام 2016 واخنفاض 

ملموس يف عـــام 2015. ودعــم ارتــفــاع الطلب على الـــواردات يف 
الصني، ومجهورية كوراي، وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا، الزايدة 
قوايً  يف األحــجــام. وظلَّت واردات الفحم إىل الصني تقدم دعماً 
للطلب على النقل البحري للسوائب اجلافة. وتندرج مجهورية كوراي، 
والصني، وماليزاي، واهلند، والياابن، يف عداد املستوردين الرئيسيني 
للفحم. أما املصدران الرئيسيان هلذه السلعة األساسية فهما أسرتاليا، 
وإندونيسيا. ويعود ازدايد صادرات الفحم من الوالايت املتحدة ابلفائدة 
على النقل البحري للسوائب اجلافة. ومتثل املخاوف اليت تثريها جتارة 
الفحم اهلندية أحد العوامل. فمن جهة، ختطط اهلند لزايدة االستهالك 
احمللي وهو أمر قد يغري التوازن بني الفحم املستمد من مصادر حملية 
والفحم املستورد. ومن جهة أخرى، فقد يُنعش ازدايد الطلب من 
 Barry( الـــواردات البحرية من فحم الكوك قطاع الفوالذ يف اهلند 

.)Rogliano Salles, 201

احلبوب

بلغت جتارة احلبوب العاملية، مبا فيها القمح، واحلبوب 
اخلشنة، وفول الصواي، 515,1 مليون طن يف عام 2017، أي 
ــام 2016. وهيمنت حفنة  ــ بـــزايدة قــدرهــا 7,1 يف املــائــة عــن عـ
مــن الــبــلــدان، على رأســهــا الــــوالايت املــتــحــدة، على الــصــادرات. 
أما املستوردون، فيميلون إىل أن يكونوا أكثر تنوعاً على الصعيد 

اإلقليمي.

وعلى غرار جتارة السوائب اجلافة األخرى، كانت آسيا 
الــوحــيــدة. ويف عــــام 2017،  الرئيسي، وإن مل تــكــن  النمو  حمــرك 
تعزَّزت جتارة احلبوب بزايدة بلغت 14,7 يف املائة يف واردات فول 
الصواي إىل الصني وازدايد الصادرات من الربازيل والوالايت املتحدة. 
وهتيمن الصني على جتارة فول الصواي، مستأثرة بزهاء ثلثي الطلب 
العاملي على وارداته يف عام 2017. وخارج آسيا واالحتاد األورويب، 
سامهت بعض املناطق األقل استهالكاً، مثل أفريقيا وغريب آسيا، 

يف النمو أيضاً.

وقد تؤدي التعريفات اليت فرضتها الوالايت املتحدة على 
بعض البضائع املستوردة من الصني، ومن بينها الفوالذ واألملونيوم، 
واملعاملة ابملثل من ِقبل الصني إىل احلد من واردات فول الصواي 
من الــوالايت املتحدة. والصني هي أكــرب مستهلك ومستورد يف 
العامل لفول الصواي غري املسحون، وقد تقرر أن تستبدل الواردات 
من الوالايت املتحدة وتسد احتياجاهتا من فول الصواي من موردين 
بديلني مثل الربازيل. ولئن كانت القيود التجارية تنذر عادة بعواقب 
وخيمة على النقل البحري، فإنَّ حدوث حتول يف املوردين والطرق 
يف هذا السياق قد يكون له أتثري إجيايب غري مقصود يف األطنان 

امليلية احملققة.
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املنتجون، واملستخدمون، واملصدرون،  اجلدول 8-1 
واملستوردون للسوائب اجلافة الرئيسية 

 والفوالذ، 2017 
)الحصص من السوق العالمية، بالنسبة 

المئوية(
مستخدمو الفوالذمنتجو الفوالذ

46الصني49الصني
6الوالايت املتحدة6الياابن
5اهلند6اهلند

4الياابن5الوالايت املتحدة
4مجهورية كوراي4االحتاد الروسي
3أملانيا4مجهورية كوراي

3االحتاد الروسي3أملانيا
2تركيا2تركيا

2املكسيك2الربازيل
25بلدان أخرى19بلدان أخرى

مستوردو ركاز احلديدمصدرو ركاز احلديد
72الصني56أسرتاليا
9الياابن26الربازيل

8أورواب4جنوب أفريقيا
5مجهورية كوراي3كندا
6بلدان أخرى2اهلند

 9بلدان أخرى

مستوردو الفحممصدرو الفحم
18الصني32إندونيسيا

17اهلند30أسرتاليا
15الياابن7كولومبيا

13االحتاد األورويب7الوالايت املتحدة
12مجهورية كوراي7جنوب أفريقيا

6مقاطعة اتيوان الصينية2كندا
3ماليزاي15بلدان أخرى

16بلدان أخرى 

مستوردو احلبوبمصدرو احلبوب
34شرق آسيا وجنوهبا25الوالايت املتحدة
21أفريقيا23االحتاد الروسي

20أمريكا النامية15أوكرانيا
16غريب آسيا11األرجنتني

7أورواب9االحتاد األورويب
2االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية8أسرتاليا

 7كندا
 2بلدان أخرى

 Clarksons إلــى بيانات مستمدة مــن أمــانــة األونــكــتــاد، اســتــنــاداً  المصدر: 
.2018b2018 وa والرابطة العالمية للفوالذ Research, 2018d

السوائب الثانوية

على  والــطــلــب  التحويلية  الصناعة  نــشــاط  ازدايد  دعــم 
التشييد زايدة بلغت 2,2 يف املائة يف جتارة السلع األساسية السائبة 
الثانوية. ورفع ازدايد الطلب على السلع األساسية، مثل البوكسيت، 
واخلردة، وركاز النيكل، األحجام فوصلت إىل 1,9 بليون طن. بيد 
أنَّ اهلبوط الشديد )اخنفاض مبقدار 30,8 يف املائة( يف صادرات 
منتجات الفوالذ من الصني بسبب اإلصالحات اليت أجراها هذا 
البلد يف قطاع الفوالذ حــدَّت من التوسع بعض الشيء، فزادت 
شحنات البوكسيت بنسبة 19,5 يف املائة، واستأثرت بنسبة 13 
يف املائة من جتارة السلع السائبة اجلافة الثانوية يف عــام 2017. 
وأدى استمرار االرتفاع يف انتاج الصني من األلومنيوم، وتوافر ركاز 
البوكسيت، بعد سنوات من االضطراب الذي شاب صادراته، إىل 
توسع جتارة البوكسيت. وبينما هتيمن الصني على الواردات حبصة 
من السوق تتجاوز الثلثني، يتسم جانب العرض بقدر أكرب من 
التنوع بني اجلهات الفاعلة الرئيسية، ومن بينها أسرتاليا، والربازيل، 
وغينيا، واهلند. وارتفعت جتارة ركاز النيكل بنسبة 7,6 يف املائة 
تعزى، يف املقام األول، إىل زايدة النمو يف شحنات ركاز النيكل 
احلــظــر على تصدير  بتخفيف  قــرارهــا  أعــقــاب  إندونيسيا يف  مــن 

الركازات غري املعاجلة.

البضائع اجلافة األخرى: التجارة املنقولة 
يف حاويات

بعد سنيت 2015 و2016 اللتني اكتنفتهما صعوابت 
ومنت فيهما التجارة املنقولة ابحلاوايت بنسبة ضئيلة قدرها 1,1 
ــنــت أحــــوال ســوق  ــتـــوايل، حتــسَّ يف املــائــة و3,1 يف املــائــة عــلــى الـ
ل منو قوي يف األحجام يف مجيع  احلاوايت يف عــام 2017 فُسجِّ
الطرق. وزادت أحجام التجارة العاملية املنقولة يف حاوايت بنسبة 
قــويــة قــدرهــا 6,4 يف املــائــة يف عـــــام 2017، وهــو أســـرع معدل 
العاملية إىل 148 مليون  عــــام 2011. ووصــلــت األحــجــام  منذ 
وحدة معادلة لعشرين قدماً )الشكل 1-5(، مدعومة ابجتاهات 

إجيابية شىت.

وشكَّل االنتعاش العاملي املتواضع عامالً رئيسياً يف زايدة 
األحجام املنقولة ابحلاوايت. وفضالً عن ذلك، سامهت يف االنتعاش 
عوامل من قبيل الركود يف الربازيل واالحتاد الروسي، وازدايد احتياجات 
االستهالك يف الوالايت املتحدة، وحتسُّن أسعار السلع األساسية، 
والطلب القوي على الواردات من الصني، والنمو السريع يف التجارة 
داخــل آسيا الــذي يعرب عن أتثــري التكامل اإلقليمي واملشاركة يف 

سالسل القيمة العاملية.
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وتعزَّز منو التجارة على طرق جتارة الشرق - الغرب الرئيسية، 
أي طرق آسيا - أورواب، وعرب احمليط اهلادئ، وعرب احمليط األطلنطي 
)اجلدول 1-9 والشكل 1-6(. وزادت األحجام على الطريق عرب 
احمليط اهلادئ )املتجه شرقاً واملتجه غرابً( بنسبة 4,7 يف املائة، بينما 
ارتفعت األحجام على طريق شرق آسيا - أمريكا الشمالية )املتجه شرقاً 

واملتجه غرابً( بنسبة 7,1 يف املائة. وبوجه عام، ظلَّ طريق التجارة عرب 
احمليط اهلادئ أكثر الطرق نشاطاً، إذ بلغ جمموع األحجام 27,6 مليون 
وحدة معادلة لعشرين قدماً، تليه طريق آسيا - أورواب مبقدار 24,8 
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، والطريق عرب احمليط األطلنطي 

مبقدار 8,1 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً.

التجارة العاملية املنقولة يف حاوايت، 2018-1996   الشكل 5-1 
)مليون وحدة معادلة لعشرين قدمًا والنسبة المئوية للتغير السنوي(
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النسبة املئوية للتغري (احملور على اجلهة اليسرى)مليون وحدة مقابلة لعشرين قدماً (احملور على اجلهة اليمىن)

.MDS Transmodal, 2018 حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
بيانات عام 2018 أرقام متوقعة. مالحظة: 

الرئيسية  الــطــرق غــري  النمو يف مجيع  وتــســارعــت وتــرية 
املــائــة(  الــقــوي )6,5 يف  النمو  )اجلـــدول 1-10(. وجتــلَّــت يف 
على طريق الشمال - اجلنوب التحسينات اليت طرأت على بيئة 
للنفط  املــصــدرة  البلدان  طلب  وازدايد  األساسية  السلع  أســعــار 
أاتحته  الــذي  الدعم  الــواردات. وبفضل  األساسية على  والسلع 
االقتصادي  والنمو  الصني،  يف  اإلجيابية  االقتصادية  االجتاهات 
يف االقتصادات اآلسيوية الناشئة، والتكامل اإلقليمي، وسالسل 

الداخلية،  آســيــا  طــرق  على  األحــجــام  ارتفعت  العاملية،  القيمة 
فزادت بنسبة 6,7 يف املائة. وزادت التجارة املنقولة يف حاوايت 
على طرق الشرق - الغرب غري الرئيسية بنسبة تقدر بنحو 4,0 
يف املائة، مع تباين األداء يف مجيع فرادى الطرق؛ ومتثلت العوامل 
الــقــارة  داخـــل شبه  الــطــرق  أســـرع على  بــوتــرية  النمو  الرئيسية يف 
اهلــنــديــة وخــارجــهــا، والــنــمــو األبــطــأ يف الــطــرق داخـــل غــريب آسيا 

وخارجها.
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التجارة املنقولة ابحلاوايت على طرق الشرق - الغرب الرئيسية، 2018-2014  اجلدول 9-1 
)مليون وحدة معادلة لعشرين قدمًا والنسبة المئوية للتغير السنوي(

عرب احمليط األطلنطيآسيا - أوروابعرب احمليط اهلادئ
متجهة غراًبمتجهة شرقًامتجهة غراًبمتجهة شرقًامتجهة غراًبمتجهة شرقًا

شرق آسيا - أمريكا 
الشمالية

أمريكا الشمالية - 
شرق آسيا

أورواب الشمالية 
والبحر األبيض 

املتوسط إىل شرق 
آسيا

شرق آسيا إىل أورواب 
الشمالية والبحر 
األبيض املتوسط

أمريكا الشمالية 
إىل أورواب الشمالية 

والبحر األبيض 
املتوسط

أورواب الشمالية والبحر 
األبيض املتوسط إىل 

أمريكا الشمالية
201415.87.46.815.22.83.9
201516.87.26.814.92.74.1
201617.77.77.115.32.74.2
201718.77.97.616.43.04.6

201819.58.17.816.93.24.9)أ(
النسبة املئوية للتغري السنوي

2015-20146.62.9-0.22.3-2.4-5.6
2016-20155.47.33.82.70.52.8
2017-20165.62.16.97.18.08.3

20174.13.03.23.37.37.1-2018)أ(
.MDS Transmodal, 2018 حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 

توقعات. )أ(   

التجارة املنقولة يف حاوايت يف الطرق غري  اجلدول 10-1 
 الرئيسية، 2018-2016 

)مليون وحدة معادلة لعشرين قدمًا والنسبة 
المئوية للتغير السنوي(

داخل آسيافيما بني املناطق
طريق الشرق - 

الغرب غري الرئيسي
الشمال - 

اجلنوب
النسبة املئوية للتغري السنوي

20165.05.64.91.9
20176.36.74.06.5

20186.16.85.26.4)أ(
 Clarksons إلــى بيانات مستمدة مــن أمــانــة األونــكــتــاد، اســتــنــاداً  المصدر: 

.Research, 2018e

توقعات. )أ(   

التجارة املنقولة يف  تتبلور االجتاهات اإلجيابية يف سوق 
حاوايت يف سياق تواصل فيه السعي لتوحيد السوق، وإعادة تشكيل 
التحالفات، وطلب سفن أكرب حجماً يرجح أن تستقر سعتها بني 
حنو 000 20 إىل 000 22 وحدة معادلة لعشرين قدماً، وازدايد 
التجارة اإللكرتونية وعملية الرقمنة زمخاً. وتعيد هذه العوامل جمتمعة 
تشكيل التجارة املنقولة يف حاوايت، وحتديد معامل البيئة اليت تعمل 
فيها خطوط النقل البحري املنتظمة، مثرية حتدايت جديدة أمام هذا 

القطاع، ومتيحًة له فرصاً جديدة.

والراجح أن تُعّزِز التحالفات الكربى عملية حتويل خدمات 
النقل البحري ابحلاوايت إىل سلعة، فهي متيل إىل جعل خدمات 
 McKinsey( ًخطوط النقل البحري املنتظمة، أو املنتجات، أقلَّ متايزا
and Company, 2017a(. ويعين ذلك أنَّ اخلطوط البحرية لن تتمكن 

مــن متييز بعضها عــن بعض والتنافس على أســاس اخلــدمــة. فقد 
ال يتمكن خط من خطوط النقل البحري يكون عضواً يف حتالف 
ما من تقدمي خدمات أسرع وأكثر موثوقية من شركائه يف التحالف. 
ال حُتمد عقباه على  تــطــوراً  اخلــدمــات إىل سلعة  وسيكون حتويل 
الشاحنني ألنَّه يضعف قدرهتم على احلصول على قدر أكرب من 
الشفافية واملوثوقية، فضاًل عن اخلدمات املناسبة. ويعزى ذلك إىل 
أنَّ الشاحنني ال علم هلم ابلسفينة، أو املشغِّل الذي يعاجل بضاعتهم 
يف إطار ترتيب التحالف. وبوجه عام، يبدو أنَّ التحالفات تساعد 
على توسيع نطاق اخلدمات املتاحة ولكنها تزيد تعقيدات التشغيل 
حدة، مباعدة الشقة بني سلسلة اللوجستيات أبكملها وبني الشفافية 

)انظر الفصلني 2 و3(.

التجارة اإللكرتونية

للتوسع السريع اخلطى يف التجارة اإللكرتونية أمهية لدى 
سوق النقل البحري ابحلاوايت ابلنظر إىل ما يرتتب عليه من أتثريات 
يف أمناط االستهالك، ومنــاذج التجزئة، وشبكات التوزيع، والنقل 



17 استعراض النقل البحري لعام 2018

واللوجستيات. ويُقدِّر األونكتاد قيمة التجارة اإللكرتونية العاملية 
 .)UNCTAD, 2018d( عـــام 2016  ترليون دوالر يف  بنحو 26 
وتكتسي التجارة اإللكرتونية عرب احلدود أمهية خاصة للنقل البحري، 
وهي متثل حصة صغرية نسبياً من جمموع التجارة اإللكرتونية بوجه 
عام ومن مبيعات األعمال التجارية مباشرة إىل املستهلك بصفة 
خاصة. وحسب األونكتاد، بلغت قيمة هذه املعامالت عرب احلدود 
املبيعات عرب  عــــام 2015. وكــانــت  بليون دوالر يف  حنــو 189 
احلــدود يف تلك السنة ضئيلة مقارنة حبجم املعامالت احمللية من 
األعمال التجارية مباشرة إىل املستهلك، إذ بلغت 6,5 يف املائة 
التجارية مباشرة إىل  التجارة اإللكرتونية من األعمال  من جمموع 
التجارة اإللكرتونية من  بيد أنَّ   .)UNCTAD, 2017a( املستهلك
األعمال التجارية مباشرة إىل املستهلك، مبا يف ذلك املعامالت عرب 
احلدود، تنمو بسرعة، وأضحت آسيا منطقة رئيسية للنمو. ولئن 

كان احلصول على البياانت عن اجتاهات التجارة اإللكرتونية يف 
البلدان النامية عسرياً، فإنَّ املعلومات تشري إىل أنَّ التجارة اإللكرتونية 
عرب احلدود يف الصني تستأثر مبا يزيد عن 20 يف املائة من جمموع 
 .)JOC.com, 2017( األحجام التجارية من الــواردات والصادرات
أما حجم املعامالت اإللكرتونية يف األماكن األخرى من املنطقة 
فدون ذلك كثرياً، وإن كان ينمو بوترية سريعة. ففي اهلند، تُقدَّر 
مبيعات التجارة اإللكرتونية بقرابة 40 بليون دوالر يف عام 2016، 
مرتفعة من 4 باليني دوالر يف عـــام 2009. أمَّــا يف إندونيسيا، 
فبلغت قيمة هذه السوق حنو 6 باليني دوالر يف عــام 2016. 
وحبلول عام 2020، يُتوقَّع أن تبلغ نسبة املتسوقني عرب اإلنرتنت 
الذين يشرتون بضائع من بلدان أخرى 45 يف املائة. أي بزايدة 
تبلغ أربعة أضعاف يف قيمة املبيعات عرب احلدود منذ عام 2014 

.)Colliers International, 2017(

تقديرات تدفق البضائع املنقولة يف حاوايت على طرق الشرق - الغرب الرئيسية   الشكل 6-1 
 لتجارة احلاوايت، 2018-1995

)مليون وحدة معادلة لعشرين قدمًا(
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عرب احمليط األطلنطيأورواب - آسيا - أوروابعرب احمليط اهلادئ
(أ)

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، 2010. األرقام من عام 2009  المصدر: 
.MDS Transmodal and Clarksons Research وما بعده مستمدة من بيانات قدمتها

توقعات. )أ(   

ويــنــدرج النقل الــبــحــري، شــأنــه يف ذلــك شــأن وسائط 
الــتــجــارة اإللــكــرتونــيــة. بيد أنَّ  ــداد  النقل األخــــرى، يف سلسلة إمـ
مدى قدرة النقل البحري ابحلاوايت على االستفادة من تدفقات 
التجارة اإللكرتونية وجين بعض املكاسب املقرتنة هبا مل تتضح بعد، 
إذ إن حصة تدفقات التجارة اإللكرتونية عرب احلدود من األعمال 

التجارية مباشرة إىل املستهلك صغرية نسبياً، وملشاركة وسائط نقل 
بديلة يف هذه التجارة. وتكسب سرعة النقل اجلوي الطريان ميزة 
جتعله وسيلة أفضل للتجارة اإللكرتونية، ال سيما يف حالة البضائع 
فيها عاماًل مهماً. وبوسع  الوقت  الــيت ميثل  القيمة وتلك  العالية 
النقل ابلسكك احلديدية أن حيصل أيضا على حصة من السوق، 
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وهــو أمــر تقف شــاهــداً عليه تــطــورات الــربــط ابلسكك احلديدية 
بني الصني وأورواب، واملثال الذي تقدمه اخلدمة بني الصني وأملانيا 
 .)Colliers International, 2017( اباب  على  بوابة  يف  عنها  املعلن 
ومع ذلك، يُتوّقع أن يكون للنقل البحري عرب احمليطات نصيب 
واملنتجات  البضائع  نقل  مــن  فيستفيد  اإللــكــرتونــيــة،  الــتــجــارة  يف 
األخرى اليت تعتمد على تكوين املخزوانت على مقربة من أسواق 

االستهالك.

الكامنة يف  الــفــرص  مــن  الــبــحــري  النقل  وحــىت يستفيد 
التجارة اإللكرتونية، ينبغي على مشغلي السفن التكيف، واستخدام 
التكنولوجيا لتحقيق مزيد من أوجه الكفاءة، وتصميم حلول متكاملة 
لسلسلة اإلمداد تتواءم مع التجارة اإللكرتونية. وللتكيف مع التغيري 
والتخطيط له أمهية ابلغة حىت يظلَّ النقل البحري جهة فاعلة ذات 
جدوى يف السوق. ويف هــذا الصدد، أُثــريت، يف اآلونــة األخرية، 
خماوف تتعلق ابحتمال أن يزيح جتار التجزئة جهات فاعلة تقليدية، 
من  الــرغــم  وعــلــى  املنتظمة.  البحري  النقل  خــطــوط  مشغلي  مثل 
التقليل من شأن هذه املخاوف بشكل عام، فإنَّ خطوط النقل 
ا تكيِّف مناذج  املنتظمة تدرك املخاطر احملتملة ويبدو أهنَّ البحري 
بينها تسخري  مــن  بوسائل  الناشئة،  االجتــاهــات  هــذه  مــع  عملها 
التكنولوجيا، والرقمنة، لتحقيق مكاسب الكفاءة واالستحواذ على 
حصة من السوق. ومن األمثلة على ذلك اسرتاتيجية التكامل العاملي 
اجلديدة اليت تتبعها شركة Maersk لتخفيض التكاليف، وحتسني 
القدرة على االستجابة، وإقامة صلة أفضل مع  املوثوقية، وتعزيز 

.)Maersk, 2018( الزبناء

الرقمنة

ــذر يف الـــوقـــت احلـــايل  يــتــبــى قـــطـــاع الــنــقــل الــبــحــري حبــ
يتخذ  متزايد،  حنــٍو  فعلى  الرقمنة،  عــن  املنبثقة  املناسبة  التقاانت 
الناقلون ووكــالء الشحن على حٍد ســواء تدابري لرقمنة العمليات 
الداخلية، وإنشاء بى حتتية متكاملة لتكنولوجيا املعلومات، وإاتحة 
مثل  انشئة  برامج  تشغيل  وبــدأ  الشحنات.  بشأن  آنياً  الشفافية 
 McKinsey and Company,( Kontainers و ،Flexportو ،Xeneta

2017b(. وهتــدف هذه الربامج إىل إاتحــة وصــالت بينية ميسورة 

االستخدام على اإلنرتنت للشاحنني، فضاًل عن تيسري العمليات 
وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، كــمــا أنَّ الــتــطــورات األخــــرية يف تقنية سلسلة 
مهمة  البحرية  التجارة  تيسري  منها  يبُتغى  الــيت  املغلقة  السجالت 
أيضاً )انظر الفصل 5(. وحياّج البعض أبنَّ التكنولوجيا قد حتقق 
وفورات قدرها 300 دوالر يف تكاليف التخليص اجلمركي لكل 
تبلغ 5,4 ماليني دوالر يف كل شحنة حممولة  شحنة ووفـــورات 
على منت سفينة سعتها 000 18 وحــدة معادلة لعشرين قدماً 

.)Marine and Offshore Technology, 2017(

وتشمل التقاانت األخــرى ذات الصلة ابلتجارة البحرية 
التشغيل اآليل، والذكاء االصطناعي، والتصنيع اجلمعي، أو الطباعة 
الثالثية األبعاد. ويؤثر التشغيل اآليل يف حتديد مواقع اإلنتاج ابلتمكني 
 .)Danish Ship Finance, 2017( من إقامة مصانع خالية من العمالة
بيد أنَّ البحوث اليت أجراها األونكتاد ُتظِهر أنَّ استخدام التشغيل 
اآليل يف الصناعة التحويلية الكثيفة العمالة املنخفضة األجــر ظلَّ 

.)UNCTAD, 2017b( ًمنخفضا

ر الطباعة الثالثية األبعاد، والتشغيل اآليل،  ويُتوقَّع أن تُيسِّ
الصناعة التحويلية على الصعيد اإلقليمي، وأن يفضيا إىل ضرٍب من 
إعادة اإلنتاج إىل البلد املعين إبزاحة العمالة املنخفضة األجر. وقد 
يكون للطباعة الثالثية األبعاد على وجه التخصيص أتثري تراكمي 
وأتثــري يف أســواق متخصصة بعينها، وإن كــان من غري املتوقع أن 
تؤدي على نطاق واسع إىل منط شامل من إعــادة التموضع. ومع 
مرور الوقت، يُتوقَّع أن تؤدي هذه التقانة إىل استخدام كميات أقل 
من املواد اخلام يف الصناعة التحويلية. وريثما تنتشر الطباعة الثالثية 
األرقام على نطاق واسع وحتقق الكفاءة يف التكاليف، يُتوقع أن يكون 
أتثرها هامشياً يف الوقت احلايل، إذ تشري التقديرات املتاحة إىل أنَّ 
األحجام ابلوحدات املعادلة لعشرين قدماً ستنخفض أبقل من 1 يف 

.)JOC.com, 2017( 2035 املائة حبلول عام

التوقعات واالعتبارات املتعلقة  جيم- 
بالسياسات

توقعات التجارة البحرية   -1 
العاملية: 2023-2018

العاملية جيدة بفضل االرتــفــاع يف  حالة التجارة البحرية 
االقتصاد العاملي. وتتسم التوقعات لألجل القصري واملتوسط ابإلجيابية 
بوجه عــام، إذ يُتوقع أن يــزداد الناتج احمللي اإلمجــايل العاملي أبكثر 
 International( الفرتة 2023-2018  املائة خــالل  من 3,0 يف 
Monetary Fund, 2018(، وأن ترتفع أحجام جتارة السلع بنسبة 4,4 

 World( 2019 يف املائة يف عام 2018 وبنسبة 4 يف املائة يف عام
Trade Organization, 2018(. وعلى حنٍو يتسق مع النمو االقتصادي 

املتوقع واستناداً إىل مرونة دخل التجارة البحرية املقدرة للفرتة 2000-
2017، يتوقع األونكتاد أن تزيد أحجام التجارة البحرية العاملية بنسبة 
4.0 يف املائة يف عام 2018. وحسب توقعات األونكتاد، ستتوسَّع 
التجارة البحرية العاملية مبعدل منو سنوي تراكمي يبلغ 3,8 يف املائة 
خالل تلك الفرتة، استناداً إىل أوجه املرونة احملسوبة وأحدث األرقام 
عن توقعات صندوق النقد الدويل لنمو الناتج احمللي اإلمجايل خالل 
الفرتة 2018-2023. وبوجه عام، متاثل هذه األرقام تلك املوجودة 
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 Lloyd’s List Intelligenceو Clarksons Research حالياً، مثل أرقام
)انظر اجلدول 1-11(. كما أنَّ هذه األرقام تتسق مع االجتاهات 
السابقة اليت تشري إىل أنَّ التجارة البحرية قد زادت مبتوسط منو سنوي 

قدره 3,5 يف املائة بني عامي 2005 و2017، وأنَّ جتارة السلع 
األساسية السائبة اجلافة، والتجارة املنقولة ابحلــاوايت، ظلَّتا حتركان 

القسط األوفر من النمو.

توقعات تطور التجارة البحرية، 2026-2017  اجلدول 11-1 
)النسبة المئوية للتغير(

املصدرتدفقات التجارة البحريةالسنواتنسبة النمو السنوي
Lloyd’s List Intelligence 3.12026-2017التجارة البحرية Lloyd’s List Intelligence research,

2017

 التجارة املنقولة يف حاوايت4.62026-2017 

 السوائب اجلافة3.62026-2017 

 السوائب السائلة2.52026-2017 

Clarksons Research Services 3.42018التجارة البحرية Seaborne Trade Monitor, May
2018

,Container Intelligence Monthly  التجارة املنقولة يف حاوايت5.22018 
April 2018

Dry Bulk Trade Outlook, April السوائب اجلافة2.62018 
2018

Seaborne Trade Monitor, May السوائب السائلة2.42018 
2018

 ,Container Intelligence Monthlyالتجارة املنقولة يف حاوايت4.92019 
April 2018

Drewry Maritime Research4.52018التجارة املنقولة يف حاوايت  Container Forecaster, Quarter
1, 2018

Container Forecaster, Quarter  التجارة املنقولة يف حاوايت4.22019 
1, 2018

UNCTAD 4.02018حجم التجارة البحرية Review of Maritime Transport
2018

 السوائب اجلافة5.22018 

 التجارة املنقولة يف حاوايت6.42018 

 النفط اخلام1.82018 

منتجات البرتول املكررة والغاز2.82018 
Review of Maritime Transport التجارة البحرية3.82023-2018 

2018

 السوائب اجلافة4.92023-2018 
التجارة املنقولة يف حاوايت6.02023-2018 
النفط اخلام1.72023-2018 
منتجات البرتول املكررة والغاز2.62023-2018 

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى حساباتها الخاصة والتوقعات التي نشرتها المؤسسات المشار إليها ومقدمو البيانات المشار إليهم. المصدر: 

وإن استمرت الظروف االقتصادية السائدة يف االقتصاد 
ل  العاملي، فيُتوقَّع أن تزداد األحجام يف مجيع القطاعات، وأن ُتسجِّ
التجارة املنقولة ابحلــاوايت، وجتارة السلع األساسية السائبة اجلافة، 
أسرع واتئر النمو. ويُنتظر أن تزيد أحجام الناقالت الصهرجيية، وإن 
ل  كان ذلك بوترية أبطأ من أنواع البضائع األخرى. ويُتوقع أن ُتسجِّ

السلع األساسية السائبة اجلافة معدل منو سنوي تراكمي يبلغ 4,9 يف 
املائة بني عامي 2018 و2023، بينما يُنتظر أن ترتفع الشحنات 
املنقولة يف حاوايت بنسبة 6 يف املائة، مدعومة ابالجتاهات االقتصادية 
اإلجيابية، وواردات ركاز املعادن إىل الصني، والنمو املطرد على طرق 
التجارة غري الرئيسية. وفضالً عن ذلك، يُتوقع أن تنمو جتارة النفط 



1 ل ت-ا ةلتح لا ت-اجتلا ت- تار1 ت-ا - 201

اخلام بنسبة 1,7 يف املائة بني عامي 2018 و2023، وأحجام 
منتجات البرتول والغاز جمتمعة بنسبة 2,6 يف املائة.

ويُتوقَّع أن تستدمي مكاسب حترير التجارة اليت قد حتققها 
أُبرمت وطُبِّقت بنجاح،  التجارية، إن هي  شىت صكوك السياسة 
توقعات التجارة البحرية اإلجيابية. وتشمل هذه الصكوك االتفاق 
الشامل والتدرجيي بشأن الشراكة عرب احمليط اهلادئ، واتفاق الشراكة 
االقتصادية بني االحتاد األورويب والياابن، واتفاقات التجارة واالستثمار 
اإلقليمية االقتصادية  بني االحتــاد األورويب وسنغافورة)2(، والشراكة 
الشاملة، واالتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. وحسب 
األونكتاد، ميكن أن يزيد هذا االتفاق األخري قيمة التجارة األفريقية 

.)UNCTAD, 2018e( الداخلية بنسبة 33 يف املائة

ورغم أنَّ مزااي تنفيذ االتفاق املنشئ ملنطقة التجارة احلرة 
القارية األفريقية والتأثريات النامجة عنه يف التجارة البحرية مل تُقيِّم 
بعد التقييم التام، يُتوقَّع أن تعود تدفقات التجارة اإلضافية ابلفائدة 
 Brookings( على النقل البحري، وأن تدعم أحجام التجارة البحرية
Instituion, 2018(. ويف هذا املضمار، أفاد أحد مشغلي خطوط 

انتعشت  الداخلية  األفريقية  التجارة  أبنَّ  املنتظمة  البحري  النقل 
املركز  الــتــجــارة، وال سيما مفهوم  تــدابــري تيسري  تنفيذ  أعــقــاب  يف 
 ،)Southern Africa Shipping News, 2017( الــواحــد  احلـــدودي 
وللتجارة  البحري  للنقل  ستُتاح  الــيت  اهلائلة  الفرص  إىل  مما يشري 
ــيــئِّــت ظــروف  ــــذت تــدابــري الــدعــم وُه ـ الــبــحــريــة يف أفــريــقــيــا، إن اختُِ

التمكني املناسبة.

ويُتوقَّع أن يؤدي منو التجارة داخل آسيا الناشئ عن انتقال 
أنشطة الصناعة التحويلية املنخفضة التكلفة من الصني إىل بلدان 
أخرى جماورة هلا يف شرق آسيا وجنوهبا إىل زايدة تدفقات التجارة 
البحرية. فكلَّما ارتقت الصني عتبات سلم سلسلة القيمة العاملية، 
أُتيحت فرص جديدة للبلدان األخرى. وزاد االستثمار األجنيب املباشر 
املوجه إىل الداخل يف مشاريع جديدة يف الصناعة التحويلية يف آسيا 
النامية مبقدار الضعف تقريباً، فارتفع من 26,6 بليون دوالر يف 
الفرتة 2005-2010 إىل 50,2 بليون خالل 2016-2011 
)Asian Development Bank, 2017(. ومشلت البلدان الرئيسية املتلقية 
هلذا االستثمار كمبوداي، واهلند، وإندونيسيا، وماليزاي، واتيلند. وخالفاً 
للصني حيث حيد ازدايد احلصة املستخدمة يف الصناعة التحويلية من 
املكوِّن احمللي من النمو يف البضائع الوسيطة، يرجح أن تستمد هذه 
البلدان أغلب البضائع من موردين خارجيني، حمدثًة بذلك نشاطاً 

جتارايً إضافياً.

وفضالً عن ذلك، تنطوي مشاريع شىت تندرج يف إطار 
مبادرة احلزام والطريق يف الصني على إمكاانت إلحداث النمو، وتعزيز 

أحجام التجارة البحرية من خالل زايدة الطلب على املــواد اخلام، 
واملنتجات شبه املصنعة، والتامة الصنع. وتستدعي عمليات تطوير 
البنية التحتية حبجم مبادرة من هذا القبيل كميات كبرية من مواد 
التشييد يف شكل سلع سائبة جافة، ومنتجات الفوالذ، واألمسنت، 
واآلالت واملعدات الثقيلة. ويُتوقع أن يؤدي حتسني الربط بتعزيز بنية 
النقل التحتية، وربط الصناعة التحويلية، والزراعة ابألسواق العاملية، 
إىل تعزيز النمو االقتصادي، وإنعاش التجارة، يف بلدان عديدة. وهلذه 
التطورات تداعيات مواتية للنقل البحري ابحلــاوايت، وجتارة السلع 

األساسية السائبة.

وحُيتمل أن حيوِّل الطريق الربي املوسَّع بني الصني وأورواب 
الذي اجتذب فعالً حتركات البضائع العالية القيمة واحلساسة من 
حيث الوقت اليت كانت قبالً ستُنقل حبراً جزءاً من البضائع البحرية 
من السفن إىل السكك احلديدية. وقد حتد األانبيب اليت ُشيِّدت 
يف إطار مبادرة احلزام والطريق أيضاً من منو التجارة البحرية يف أنواع 
التجارة ذات الصلة )Hellenic Shipping News, 2017(. وإمجاالً، يُتوقَّع 
أن يدعم التأثري الصايف الناشئ عن هذه املبادرة الطلب على النقل 
البحري، إذ ال يُنتظر أن حُتِدث خدمات النقل ابلسكك احلديدية 
واألانبيب تغيرياً ملموساً يف دور النقل البحري يف املنطقة وعلى امتداد 

طريق جتارة آسيا - أورواب.

إلــيــه آنــفــاً، تتسم توقعات التجارة  وعــلــى النحو املــشــار 
البحرية ابإلجيابية ويُتوقَّع أن تزداد قوة بفعل عوامل صعود شىت. بيد 
أنّه ينبغي التزام جانب احلذر يف ضوء املخاوف اليت يثريها تضافر 
املخاطر اجليوسياسية، واالقتصادية، وتلك اليت تكتنف السياسات 
ــتــوازن يف االقتصاد  الــتــجــاريــة، والــتــحــوالت اهليكلية، مثل إعـــادة ال
الصيين، وتباطؤ وترية منو سالسل القيمة العاملية، وتغريُّ مزيج الطاقة 
العاملية. ومل يتضح بعد كيف ستتطور هذه العوامل وال إىل أي مدى 
ستدعم االنتعاش يف التجارة البحرية أو حترفه عن مساره. وألحد 
النزعة  وبـــربوز  التقوقع،  بسياسات  صلة  التجارية  السياسة  خماطر 
احلمائية، وهو أمر من شأنه أن يعكس مسار حترير التجارة احلايل. 
ومــن األمثلة على ذلــك، قــرار الـــوالايت املتحدة ابالنسحاب من 
اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلــادئ، وإعــادة التفاوض بشأن اتفاق 
التجارية  االتفاقات  تقييم  وإعـــادة  احلــرة،  للتجارة  الشمالية  أمريكا 
القائمة األخرى. وقد تؤدي هذه السياسات إىل نكسات شديدة 
يف االنتعاش االقتصادي والتجاري على الصعيد العاملي، وتقوِّض 

توقعات منو التجارة البحرية.

ويقرتن خطر آخر من هذا القبيل ابشتداد التوترات التجارية 
بني الــوالايت املتحدة وبعض شركائها التجاريني. فبعد أن أعلنت 
الوالايت املتحدة، يف آذار/مارس 2018، عن فرض تعريفات على 
واردات الفوالذ واألملنيوم، مضت قدماً، يف إطار اتفاق أمريكا الشمالية 
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للتجارة احلرة، يف تطبيق هذه التعريفات، يف أاير/مايو، على الواردات 
من االحتــاد األورويب. ومــن شــأن هــذه التطورات أن تلحق الضرر 
ابلتجارة العاملية، رهناً ابلكيفية اليت يرد هبا الشركاء التجاريون على 

القيود التجارية اجلديدة.

ــتــجــارة والــســلــع  وإبلـــقـــاء نــظــرة فــاحــصــة عــلــى صــنــوف ال
اليت قد تتضرر من التعريفات اليت فرضتها الــوالايت املتحدة على 
الفوالذ واأللومنيوم، وكذلك التعريفات املقرتح تطبيقها على قائمة 
من املنتجات األخرى املستوردة من الصني، يتضح أنَّ املستوردين 
واملصدرين سيكونون عرضة للمخاوف واالضطراابت اليت ستكتنف 
النقل البحري للسوائب اجلافة )على سبيل املثال، الفوالذ، واأللومنيوم، 
وفول الصواي(، فضالً عن قسط من التجارة املنقولة يف حاوايت بني 
الصني والوالايت املتحدة. ويرى أحد املراقبني أنَّ التعريفات املعمول 
هبا يف الوقت احلايل يف هذين البلدين تؤثر فيما يُقدَّر بنحو 24 مليون 
طن من التجارة البحرية، أي ما يعادل 0.2 من التجارة البحرية العاملية 
)Clarksons Research, 2018f(. وإن أُِخذت التعريفات املقرتحة يف 
احلسبان، فسيزيد التأثري فيبلغ 0.7 يف املائة من حجم التجارة البحرية 
العاملية. بيد أنَّ ذلك قد يسفر عن غري قصد عن أتثري إجيايب يتمثل 
يف زايدة األطنان امليلية لفول الصواي إىل الصني، إذا حلَّ فول الصواي 

األرجنتيين والربازيلي حمل فول الصواي من الوالايت املتحدة.

وتشمل قائمة البضائع املنقولة يف حاوايت من الصني 
اليت قد تتضرر من التعريفات املقرتحة األاثث، واآلالت الكهرابئية، 
املعدنية.  واملصنوعات  ولوازمها،  واملالبس  املطاط،  ومصنوعات 
وُتشحن هذه البضائع يف حــاوايت يف بلدان من شرق آسيا إىل 
ــــوالايت املــتــحــدة على طــريــق الــتــجــارة عرب  الــســاحــل الــغــريب مــن ال
الـــوالايت املتحدة على هذا  األطلنطي. ومبـــا أنَّ جتــارة الصني - 
الطريق تستأثر بقرابة 3 يف املائة من جمموع التجارة العاملية املنقولة 
يف حاوايت، فال يرجَّح أن يثري التأثري العام االضطراب. وإمجااًل، 
قد يكون التأثري حمدوداً يف البداية حسب مدة التعريفات، ومدى 

التدابري الثأرية اليت يتخذها الشركاء التجاريون.

وتشمل العوامل واملخاطر احملتملة األخرى اليت هتدد استمرار 
االنتعاش يف التجارة البحرية وتوقعاهتا ما يلي:

املتحدة 	  اململكة  بقرار  املقرتنة  التجارية  السياسة  خماطر 
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مغادرة االحتاد األورويب 
وتداعياته على ثقة األعمال التجارية، ونشاط االستثمار 
يف أورواب. ومثــة شــواغــل أخــرى ذات صلة ابزدايد عدد 
املنازعات التجارية اليت أُثريت يف منظمة التجارة العاملية، 

على سبيل املثال بني أسرتاليا، وكندا، والصني، واهلند، 
وابكستان، ومجهورية كوراي، واالحتاد الروسي، وأوكرانيا، 
واإلمارات العربية املتحدة، والوالايت املتحدة، وفييت انم؛

الشاملة 	  العمل  مــن خطة  املتحدة  الــــوالايت  انسحاب 
املشرتكة، وإعــادة فرض العقوابت الدولية على مجهورية 

إيران اإلسالمية؛

استفحال األزمة االقتصادية يف مجهورية فنزويال البوليفارية 	 
وتبعاهتا على جتارة الناقالت الصهرجيية وعلى القطاعات 

األخرى؛

حتــوُّل الصني تدرجيياً حنو اقتصاد أكثر تنوعاً وجهودها 	 
لتخفيض القدرة الصناعية الزائدة، وحتسني جودة اهلواء. 
وللتطورات اليت حتدث يف هذا البلد أمهية يف توقعات التجارة 
البحرية، نظراً ألمهيته االسرتاتيجية فيما يتعلق ابلطلب على 
النقل البحري، وال سيما جتارة السلع األساسية السائبة 
اجلافة. وألنَّ الصني تستحوذ على حصص كبرية من السوق 
يف جتارة شىت السلع األساسية السائبة اجلافة، مثل ركاز 
احلديد، والبوكسيت، والفحم، وركاز النيكل، فإنَّ أقلَّ حتول 
سليب يف احتياجاته من الواردات قد يلحق الضرر ابلطلب 

على النقل البحري؛

القوى اهليكلية، مبا يف ذلك تباطؤ وتــرية حترير التجارة، 	 
فضالً عن تكامل سلسلة القيمة العاملية. وعلى حنو ما ورد 
يف إصداري عامي 2017 و2016 من استعراض النقل 
البحري، ال تفسر العوامل الدورية وحدها تراجع معدل 

منو التجارة إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل؛

رغم أنَّ انتقال االقتصاد العاملي إىل منوذج منو أقل اعتماداً 	 
ــفــائــدة عــلــى أهـــداف  عــلــى الـــوقـــود اإلحـــفـــوري يــعــود ابل
االستدامة، فإنَّه يثري بعض املخاوف بشأن جتارة النفط، 
والغاز، والفحم. وتثري االجتاهات السائدة يف اقتصاد التدوير 
شاغالً شبيهاً بذلك. فتطبيق مبادئ اقتصاد التدوير قد 
يعيق الطلب على املواد اخلام، وإن كان ميثل نعمة لربانمج 

االستدامة؛

التأثريات السلبية احملتملة غري املقصودة النامجة عن التقاانت 	 
الناشئة، مثل الطباعة الثالثية األبعاد، والتشغيل اآليل اليت 

قد تزيل مكاسب التجارة البحرية اإلجيابية.
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التجارة  النمو يف  استمرار  إىل  األونكتاد  توقعات  تشري 
البحرية العاملية الذي يرهتن بتواصل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل. 
وهبوطاً  ارتفاعاً  التوقعات خماطر شىت  نفسه، تكتنف  ويف الــوقــت 
تشمل اشتداد أوجه التوتر التجاري يف جانب اهلبوط، والرقمنة يف 
جانب االرتفاع. وفضالً عن ذلك، تزداد عوامل جديدة، مثل الرقمنة، 
والتجارة اإللكرتونية، ومبادرة احلزام والطريق، بروزاً وقد تُغريِّ وجه النقل 
البحري وتعيد تشكيل تدفقات التجارة البحرية وأمناطها، رهناً مبداها 

ووترية تطورها.

ويف هذا السياق، يزداد االعرتاف أبّن النطاق وحده مل يعد 
حيدد قيمة النقل البحري، إذ تزداد أمهية قدرة القطاع على االستفادة 
من التطورات التكنولوجية املالئمة لتحسني الُنهج والعمليات، وختفيض 
التكاليف، وحتقيق القيمة للقطاع وللزبناء، فضالً عن االقتصاد األعم، 

واجملتمع.

وستتناول الفصول القادمة مبزيد من التفصيل بعض التأثريات 
اليت تنطوي عليها تقاانت خمتارة يف األسطول العاملي، واألســواق، 
واملوانئ، واإلطار التنظيمي، يف جانب الطلب وفيما يتعلق ابلتجارة 
البحرية. ويُتوقَّع أن يكون للرقمنة أتثري ملموس حسب وترية تطبيق 
هذه التقاانت يف النقل البحري، ومدى تعرض كل قطاع من السوق 
هلا، والقدرة على حتقيق التوازن بني اإلجيابيات )على سبيل املثال، 
األمن  املــثــال، خماطر  )على سبيل  والسلبيات  الكفاءة(  من  املزيد 
السيرباين( املقرتنة مبختلف التقاانت. ويكمن التحدي يف تبين التغيري 
وتقليل أوجه االضطراب يف الوقت ذاته إىل أدىن حد، ودعم االنتعاش 

املستدام يف النقل البحري والتجارة البحرية العاملية.

واستناداً إىل هذه االعتبارات، تُقرتح التوصيات التالية اليت 
يُبتغى منها ضمان انتعاش اقتصادي أكثر قابلية لالستدامة يف التجارة 

والنقل البحري:

للحكومات دور تضطلع به يتمثل يف دعم االجتاهات 	 
االقتصادية اإلجيابية احلالية وتعزيز انتعاش اقتصادي عاملي 
قادر على استدامة نفسه بنفسه. وقد يستدعي ذلك، ضمن 
تدابري أخرى، السعي احلثيث لتشجيع التنويع االقتصادي 
يف البلدان اليت تعتمد على السلع األساسية. واألهم من 
ذلــك، ينبغي، قــدر املستطاع، جتنب وضــع حــواجــز يف 
طريق التجارة، وتفادي املنازعات التجارية اليت قد تؤثر 

سلباً يف االقتصاد العاملي والتجارة العاملية، يف وقت تزداد 
فيه املخاوف من اشتداد النزعة احلمائية؛

وينبغي أن ترصد اهليئات التنظيمية املعنية، وحمللو النقل 	 
البحري، واهليئات اإلمنائية، مثل األونكتاد، ابنتظام اجتاهات 
الرتكيز يف سوق خطوط النقل البحري املنتظمة، وتقيِّم 
أتثرياته احملتملة من حيث سلطة السوق، وأسعار الشحن، 
والرسوم اإلضافية، وسواها من التكاليف اليت يتحملها 

الشاحنون والتجارة؛

ينبغي أن هتيئ احلــكــومــات، ابلــتــعــاون مــع قــطــاع النقل 	 
البحري، والقطاع اخلــاص، وأوســاط األعمال والتجارة، 
السبل لالستعداد الرقمي وتشجيع تبين التقاانت املالئمة 
بشكل أكرب. وسيستدعي ذلك، فيما يستدعيه، إنشاء 
إطار قانوين وتنظيمي وإعماله، ودعم التدريب واملبادرات 

لبناء املعرفة وتنمية املهارات؛

يــنــبــغــي أن يــعــمــل مجــيــع أصـــحـــاب املــصــلــحــة، مبا فيهم 	 
احلكومات، متكاتفني لدعم تطوير البنية التحتية للنقل 
وسلسلة اإلمــداد، واخلدمات املصممة لتناسب التجارة 
اإللكرتونية. وقد يقتضي ذلك إجــراء تقييم للسبل اليت 
متكِّن قطاع النقل البحري من حتسني عــروض خدماته 
وتصميمها على حنٍو يبقيها جمدية، وقــادرة على اقتناص 
املكاسب الكامنة يف تدفقات التجارة اإللكرتونية. وميثل 
تعزيز فهم سوق التجارة اإللكرتونية عرب احلدود وإمكاانهتا 
خطوة أوىل يف هذا املسعى. وسيساعد إنشاء فريق عامل 
لقياس التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي، على حنو 
ابلتجارة  املــعــين  اخلـــرباء  لفريق  الثانية  ــدورة  ــ ال ما اقرتحته 
اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي املعقودة يف جنيف، بسويسرا، 
يف نيسان/ابريل 2018، يف إجراء حتليل للتجارة اإللكرتونية 

يستند إىل البياانت؛

وجنباً إىل جنب مع مراعاة ضرورة منع اإلسراف يف حتويل 	 
اخلدمات إىل سلعة، وكفالة القدرة على التنافس يف عرض 
اخلدمات لتلبية احتياجات العمالء بشكل أفضل، ينبغي 
تشجيع التعاون بني خطوط النقل البحري، والتحالفات، 
املــوانــئ، والشاحنني، وغريهم من  النهائية يف  واحملــطــات 
الشركاء يف سلسلة اإلمداد، بغية حتسني االتصاالت، وتعزيز 
الشفافية، وزايدة الكفاءة، وختفيف تعقيدات التشغيل، 

وتقدمي عرض أفضل من اخلدمات.
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هيكل 
األسطول 

العالمي 
وملكيته 
وتسجيله

بعد مخس سنوات اتسمت برتاجع النمو، توسَّع األسطول العاملي 
بدرجة طفيفة يف عام 2017، فبلغ ما ُأضيف إىل احلمولة الطنية العاملية يف 
ذلك العام ما جمموعه 42 مليون من األطنان اإلمجالية، أي بنسبة منو ضعيفة 
قدرها 3,3 يف املائة. ويعكس هذا األداء ارتفاعاً طفيفاً يف عدد السفن اجلديدة 
املسلمة اقرتن برتاجع يف نشاط التكسري، وذلك نتيجة لروح التفاؤل اليت بثتها 
التطورات اإلجيابية اليت طرأت على الطلب وأسعار الشحن يف نفوس مالكي 
السفن. ومنا الطلب، وأحجام التجارة البحرية، بوترية أسرع فاقت الزايدة يف 
السعة املعروضة من السفن، فتغريَّ التوازن يف السوق، وتعزَّزت الزايدة يف أسعار 

الشحن واإليرادات.

أمَّا يف مضمار سلسلة القيمة يف النقل البحري، فظلَّت أملانيا أكرب 
بلد مالٍك لسفن احلاوايت، وإن تراجعت حصتها قليالً يف عام 2017. وعلى 
النقيض من ذلك، زاد مالكو السفن من كندا، والصني، واليوانن حصصهم من 
سوق سفن احلاوايت. وإضافة إىل ذلك، برزت جزر مارشال كثاين أكرب سجل 
بعد بنما وقبل ليرباي. واستأثرت الصني، ومجهورية كوراي، والياابن أبكثر من 90 
يف املائة من أنشطة بناء السفن، بينما استحوذت جنوب آسيا، وبوجه أخص 
اهلند، وبنغالديش، وابكستان، على نسبة 79 من عمليات تكسري السفن.

ومضى قطاع خطوط النقل البحري املنتظمة قدماً يف عملية التوحيد، 
مستعيناً بعمليات اإلدماج، والشراء، وإعادة تشكيل التحالفات العاملية. ورغم 
نزوع السوق إىل التوحيد على الصعيد العاملي، سجَّلت بياانت األونكتاد يف 
الفرتة 2017-2018 زايدة يف متوسط عدد الشركات اليت تقدم خدماهتا 
حسب البلدان. وتلك أول زايدة حتــدث منذ أن شــرع األونكتاد يف رصد 
استخدام السعة ابتداًء من عام 2004. وبعبارة أخرى، قام عدد من شركات 
النقل بشكل منفرد - ســواء يف إطــار التحالفات، أو خارجها - بتوسيع 
شبكات اخلدمات لتصل إىل عدد أكرب من البلدان، متجاوزة ما أسفرت عنه 
عمليات الشراء والدمج من اخنفاض يف عدد الشركات على الصعيد العاملي.

بيد أنَّ عــدد الــشــركــات مل يـــزدد يف مجيع الــبــلــدان، إذ يتضح من 
بياانت األونكتاد أنَّ عدد مشغلي السفن الذين يقدمون خدماهتم للعديد 
مـــن الـــدول اجلـــزريـــة الــصــغــرية الــنــامــيــة، واالقـــتـــصـــادات اهلــشــة قــد اخنــفــض يف 
الفرتة 2017-2018. زد على ذلك أنَّ املوانئ الصغرية تواجه، يف كثري من 
البلدان، صعوابت يف تلبية احتياجات السفن الكبرية، وتظلَّ تعوِّل على سفن 
احلــاوايت، وسفن البضائع العامة املزودة مبعدات التحميل والتفريغ اليت عفا 
عليها الزمن، مما يقف شاهداً على التحدايت اليت تثريها أحجام السفن الكبرية.

وهتيمن ثالث حتالفات عاملية خلطوط النقل البحري املنتظمة على 
استخدام السعة يف طرق احلاوايت الرئيسية. بيد أنَّ أعضاء هذه التحالفات 
ما برحوا يتنافسون على األسعار، بينما تضغط املكاسب احملققة من الكفاءة 
يف التشغيل واستخدام السعة على أسعار الشحن، دافعة إايها إىل االخنفاض 
لفائدة الشاحنني )انظر الفصل 3(. وجلأت شركات النقل إىل جتميع قواها، 
عاقدة حتالفات بينها، ومعّزِزة قدرهتا على التفاوض مع املوانئ البحرية بشأن 

التوقف فيها وعمليات احملطات النهائية )انظر الفصل 4(.



األسطول العاملي
بلدان الطليعة يف النقل البحري

عام ٢٠١٧السفن املسلمة يف العامل يف ٩٠,٥٪من كوراي، والياابن بنسبة استأثرت الصني، ومجهورية 

شهد قطاع السوائب اجلافة 
اجلديدة املنضمة إىل أكرب محولة طنية من السفن 
طن إمجايل٢٠+ مليون األسطول، إذ أُفيد بتسليم 

كانون الثاين/يناير ٢٠١٨يف اإلثين عشر شهراً حىت +٣,٣٪البحري التجاري بنسبة الساكنة ألسطول النقل زادت احلمولة الطنية 

٢٠١٧ بلغتأعلى نسبة منو يف عام سجلت انقالت الغاز 
٪٧,٢+

معادلة لعشرين قدمًا٤٠٠ ٢١ وحدةوصلت السعة إىل

تربط موانئ املسافنة املسافات البعيدة اليت احلاوايت يف طرق ُتستخدم أكرب سفن 
أورواب الشماليةاملركزية

الشرق األقصى

تظلُّ اهلند البلد الذي تتم فيه بلدان تكسري السفن
بنغالديش وابكستانأغلب عمليات التكسري، تليها 

اليواننملكية األسطول
٪١٧,٣

عزَّز اليوانن موضعه الطليعي، فزاد ٢١ مليون 
طن من احلمولة الساكنة يف عام ٢٠١٧

الياابن
٪١١٫٧

الصني
٪٩٫٦

الصني أكرب بلد مالك للسفن من 
حيث عددها أملانيا

٪٥٫٦
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هيكل األسطول العاملي ألف- 

البحرية مــن حيث  الــتــجــارة  تــنــاول الفصل 1 أحــجــام 
الــطــلــب عليها ومنـــو أحــجــامــهــا، ومهـــا عــامــالن ميــكــن أن ُيشكال 
مـــؤشـــراً رئــيــســيــاً، أو مــعــيــاراً غــري مــبــاشــر، لــقــيــاس الــعــوملــة، والنمو 
االقتصادي، وتوسُّع جتارة السلع. بيد أنَّ هذه املبادالت ما كانت 
وما يقدمه من خدمات، ال سيما  البحري  النقل  لتتم مبعزل عن 
وأنَّــه يــوفــر األســطــول الــعــاملــي املــؤلــف مــن سفن خمتلفة تنقل كل 
البحرية  التجارة  ولئن كــان حجم  احمليطات.  عــرب  البضائع  أنـــواع 
األسطول  فــإنَّ  العاملي،  االقتصاد  صحة  على  مؤشراً غري مباشر 
الــعــاملــي، وقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري الـــذي يــقــدم الــســفــن واخلــدمــات 
الــالزمــة مهــا عــمــوده الــفــقــري، فالسفن ال تنقل 80 يف املــائــة من 
العاملية فحسب، بل وتتيح سبل الكسب لطائفة  التجارة  حجم 
العامل على  بلدان  التجارية يف مجيع  األعــمــال  النطاق من  واسعة 

وجه التقريب.

نمو األسطول العاملي وأنواع السفن   -1
الرئيسية

نمو العرض

يف 1 كانون الثاين/يناير 2018، أتلف األسطول التجاري 
العاملي من 171 94 سفينة يبلغ جمموع محولتها الطنية الساكنة 1,92 
بليون طن. وبعد مخس سنوات اتسمت برتاجع النمو، حدث انتعاش 
طفيف يف معدل الــزايدة يف عــام 2017 )الشكل 2-1(، فنمت 
احلمولة الطنية الساكنة لألسطول التجاري العاملي بنسبة 3.31 يف 
املائة خالل االثين عشر شهراً املنتهية يف 1 كانون الثاين/يناير 2017، 
مرتفعة من 3,15 يف املائة يف عام 2016. وابملقارنة مع نسبة منو 
الطلب اليت بلغت 4,0 يف املائة يف عــام 2017، ساعد مستوى 
النمو املنخفض يف العرض على حتسني أساسيات السوق، فارتفعت 
أسعار الشحن، وحققت معظم شركات النقل، ابستثناء الناقالت 

الصهرجيية، مزيداً من األرابح.

النمو السنوي لألسطول العاملي والتجارة البحرية، 2017-2000   الشكل 1-2 
)نسبة مئوية(
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األونكتاد، استعراض النقل البحري، إصدارات مختلفة. المصدر: 

األسطول العاملي
بلدان الطليعة يف النقل البحري

عام ٢٠١٧السفن املسلمة يف العامل يف ٩٠,٥٪من كوراي، والياابن بنسبة استأثرت الصني، ومجهورية 

شهد قطاع السوائب اجلافة 
اجلديدة املنضمة إىل أكرب محولة طنية من السفن 
طن إمجايل٢٠+ مليون األسطول، إذ أُفيد بتسليم 

كانون الثاين/يناير ٢٠١٨يف اإلثين عشر شهراً حىت +٣,٣٪البحري التجاري بنسبة الساكنة ألسطول النقل زادت احلمولة الطنية 

٢٠١٧ بلغتأعلى نسبة منو يف عام سجلت انقالت الغاز 
٪٧,٢+

معادلة لعشرين قدمًا٤٠٠ ٢١ وحدةوصلت السعة إىل

تربط موانئ املسافنة املسافات البعيدة اليت احلاوايت يف طرق ُتستخدم أكرب سفن 
أورواب الشماليةاملركزية

الشرق األقصى

تظلُّ اهلند البلد الذي تتم فيه بلدان تكسري السفن
بنغالديش وابكستانأغلب عمليات التكسري، تليها 

اليواننملكية األسطول
٪١٧,٣

عزَّز اليوانن موضعه الطليعي، فزاد ٢١ مليون 
طن من احلمولة الساكنة يف عام ٢٠١٧

الياابن
٪١١٫٧

الصني
٪٩٫٦

الصني أكرب بلد مالك للسفن من 
حيث عددها أملانيا

٪٥٫٦
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وظلَّ حجم السفن اجلديدة املسلمة يفوق حجم السفن 
اليت تشكل األسطول القائم. ونتيجة لذلك، زاد عدد السفن بنسبة 
أقل بلغت 1 يف املائة. غري أنَّ القيمة السوقية التقديرية لألسطول 
العاملي زادت بنسبة 7,8 يف املائة، وهي زايدة تتسق مع التحسُّن 
الــذي حدث يف أساسيات السوق، وازدايد االستثمار يف السفن 
املــزودة أبحدث التقاانت واملمتثلة للقواعد التنظيمية احلالية وتلك 

اليت قد توضع يف املستقبل.

أنواع السفن

تستأثر انقالت السوائب اجلافة اليت تنقل ركاز احلديد، 
والفحم، واحلبوب وما شابه ذلك من البضائع، أبكرب حصة من احلمولة 
الطنية الساكنة لألسطول العاملي، وأبعلى حصة من السعة احلملية 
الكلية للبضائع، بنسبة قدرها 42,5 يف املائة )الشكل 2-2(، تليها 
انقالت النفط الصهرجيية اليت حتمل النفط اخلام ومنتجاته وتستأثر 
بنسبة 29,2 يف املائة من جمموع احلمولة الطنية الساكنة. وأييت 
أسطول سفن احلاوايت يف املرتبة الثالثة بنسبة قدرها 13,1 يف املائة 
من اجملموع. ومن الناحية العملية، تنقل سفن احلاوايت ما يزيد عن 

ا تنقل بضائع  نصف التجارة البحرية حمسوابً ابلقيمة النقدية، ألنَّ
أعلى قيمة ابلوحدة مما تنقله سفن السوائب اجلافة والسائلة، فضاًل 

عن أنَّا عادة ما تبحر بسرعة أكرب منها.

ــواع الــســفــن على  ــ ــلــت مجــيــع أنـ ويف عـــــــام 2017، ســجَّ
وجه التقريب معدالت منو إجيابية، خال سفن البضائع العامة اليت 
ل تراجعاً طويل األجل  ما برحت حصتها من األسطول العاملي تسجِّ
)اجلدول 2-1(. ففي كانون الثاين/يناير 2018، بلغ نصيب سفن 
البضائع العامة 3,9 يف املائة فقط من جمموع احلمولة الطنية الساكنة، 
وهي نسبة ُتظهر مزيداً من االخنفاض عن حصتها يف عام 2017 
البالغة 4 يف املائة. ويتبنيَّ من املقارنة بني أسطول سفن البضائع 
العامة تتوجه حنو  البضائع  العامة، وأســطــول سفن احلـــاوايت، أنَّ 
استخدام احلــاوايت، ففي عـــام 1980، استأثرت سفن احلــاوايت 
بُعشر احلمولة الطنية الكلية لسفن البضائع العامة. أما اآلن، فتضاعف 
نصيبها من جمموع احلمولة الطنية الساكنة أبكثر من 3,4 أضعاف. 
واخنفضت طلبات سفن البضائع العامة إىل أدىن مستوايهتا منذ أن 
شرع األونكتاد يف رصد هذا املؤشر، فضالً عن أنَّ عمر 58,8 يف 

املائة منها يتجاوز 20 سنة )اجلدول 2-2(.

حصة األسطول العاملي ابحلمولة الطنية الساكنة حسب أنواع السفن الرئيسية، 2018-1980  الشكل 2-2 
)نسبة مئوية(
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حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من Clarksons Research، وإصدارات مختلفة من استعراض النقل البحري. المصادر: 
السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر في 1 كانون الثاني/يناير، باستثناء سفن الممرات المائية الداخلية،  مالحظات: 
وسفن الصيد، والسفن الحربية، واليخوت، والمنصات البحرية الثابتة والمتحركة والقوارب، باستثناء وحدات تخزين اإلنتاج والتفريغ العائمة وسفن الحفر.
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وكلَّما توفر احلجم الكايف من البضائع، أضحى استخدام 
السفن املتخصصة لنقل شىت أنواعها أكثر جــدوى. ولــذا، يظَّل 
استخدام سفن البضائع العامة يقتصر على األسواق الصغرية فقط، 
البضائع  الصغرية، وشحنات  واجلــزر  الطرفية،  املوانئ  مبا يف ذلك 
البضائع  نقلها يف حـــاوايت. وألنَّ أسطول  يتعذر  الــيت  الضخمة 
العامة ما برح يتقلص، ينبغي على واضعي السياسات، واملسؤولني 
الساحنة لالستثمار  الــفــرص  اغتنام كــل  املــوانــئ  التخطيط يف  عــن 

يف أكثر احملطات النهائية املتخصصة مالءمة، ال سيما تلك اليت 
تتمتع ابلقدرة على استقبال أسطول سفن احلــاوايت غري املزودة 
مبعدات التحميل والتفريغ اآلخذ يف االزدايد. ومن التطورات ذات 
الصلة يف هذا اجملال ازدايد أمهية موانئ املياه العميقة احملورية اليت 
جُتري فيها عمليات مسافنة احلاوايت يف مجيع املناطق، مما يؤدي 
الصغرية  االقــتــصــادات  املــبــاشــرة يف  التوقف  عمليات  إىل ختفيض 

املتامخة هلذه املوانئ.

األسطول العاملي حسب أنواع السفن، 2018-2017  اجلدول 1-2 
)ماليين أطنان الحمولة الساكنة والنسبة المئوية(

النسبة املئوية للتغري السنوي، 201720182018-2017

4.74 079 561 700 535 انقالت النفط الصهرجيية
 28.8 29.2

2.90 612 818 518 795 انقالت السوائب اجلافة
 42.7 42.5

-0.60 458 74 908 74 سفن البضائع العامة
 4.0 3.9

2.88 825 252 759 245 سفن احلاوايت
 13.2 13.1

3.12 028 217 455 210 سفن أخرى
 11.3 11.3

7.19 317 64 003 60 انقالت الغاز
 3.2 3.3

4.07 597 44 853 42 انقالت املواد الكيميائية الصهرجيية
 2.3  2.3 

0.49 228 78 845 77 سفن التموين البحري
 4.2  4.1 

2.20 075 6 944 5 العبَّارات وسفن الركاب
 0.3  0.3 

0.01 811 23 810 23 سفن أخرى/غري متوافرة
 1.3 1.2

3.31 002 924 1 340 862 1 اجملموع العاملي

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر؛ حتى 1 كانون الثاني/يناير؛ ترد الحصة بالنسبة المئوية باألرقام  مالحظات: 

المائلة.

ــعـــدالت الــنــمــو يف  ــاز أبكــــرب مـ ــغـ ــأثـــرت انقـــــالت الـ ــتـ واسـ
عـــام 2017 بنسبة بلغت 7,2 يف املائة، ويُتوقَّع أن تواصل هذه 
الناقالت التوسَّع يف السنوات القادمة يف ضوء النمو املنتظر يف طاقة 

تسييل الغاز، وإعادة التغويز، واعتبار الغاز مصدر طاقة أنظف من 
غريه. وأدى الطلب على نقل املواد الكيميائية الالزمة للمعاجلة الصناعية، 
وجتهيز زيت النخيل وسواه من البضائع السائبة إىل ازدايد حصة انقالت 
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املواد الكيميائية الصهرجيية بنسبة 4,1 يف املائة. ويتحكم مالكون من 
الياابن يف أكرب عدد من انقالت املواد الكيميائية الصهرجيية، يليهم 

مالكون من الصني، فالنرويج، فجمهورية كوراي، مث سنغافورة.

احلمولة الطنية والقيمة

ــــيت جيــريــهــا األونـــكـــتـــاد، يف املــقــام  تـــركـــز الــتــحــلــيــالت ال
بــدرجــة أكرب  تناسب  ــا  الساكنة ألنَّ الطنية  األول، عــلــى احلمولة 
الــتــجــارة الــبــحــريــة، والــســعــة احلــمــلــيــة مـــن الــبــضــائــع. واســتــكــمــااًل 
للمعلومات عن القطاع البحري بصفته قطاعاً جتارايً، ُتضمَّن أيضاً 
املــال يف قطاع  بياانت عن قيمة األساطيل تشري إىل كثافة رأس 

النقل البحري، وتُبنيِّ التبعات املرتتبة على امتالك هذه األصول، 
وتــشــغــيــلــهــا، وتــســجــيــلــهــا، وبــنــائــهــا، وختــريــدهــا )الــشــكــل 3-2(. 
الــذي  احلــال  الرئيسية  البحري  النقل  قيمة أصــول قطاع  ــح  وتــوضِّ
آل إليه هذا القطاع أثناء الدورات االقتصادية. وفضاًل عن ذلك، 
تشري قيمة السفينة نوعاً ما إىل مستوى التطور التقين فيها وحمتواه. 
فعلى سبيل املثال، تبعث السفن كميات خمتلفة من غازات الدفيئة 
يف كل طن ميلي، حسب البلد الذي بُِنيت فيه السفينة ونوعها 
)Right Ship, 2018(. ويف األجل الطويل، قد يؤدي املضي قدماً 
التكاليف  ورفــع  االستثمار،  زايدة  إىل  الرقمي  التحول  عملية  يف 
الــثــابــتــة، مــقــابــل ختــفــيــض تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل والــتــكــالــيــف املــتــغــرية 

)اإلطار 1-2(.

أسطول النقل البحري والرقمنة اإلطار 1-2 

يكثِّف قطاع النقل البحري االستثمار يف تقاانت تنطوي على قدرات كفيلة بتغيري أسلوب العمل املعتاد. وهلذه التقاانت 
اجلديدة صلة أبسلوب حركة السفن وتشغيلها، واختاذ القرارات االسرتاتيجية، وابلعمليات املعتادة يف املكاتب، وهي تضم النظم املؤمتتة 
ر العمليات، والتجارة، وتبادل البياانت. وهلذه التقاانت القدرة على ختفيض  للمالحة، والنظم وتتبع البضائع، واملنصات الرقمية اليت تُيسِّ

التكاليف، وتيسري التواصل بني خمتلف اجلهات الفاعلة، واالرتقاء بسلسلة اإلمداد البحري إىل املستوى التايل.
وتتيح األمتتة والسفن اخلالية من األطقم خيارات واعدة من حيث القدرة على استيعاب كمية أكرب من البضائع، وختفيض 
استهالك الوقود، وتقليل نفقات تشغيل السفن، مثل تكاليف األطقم. ويف الوقت نفسه، يصبح تشغيل السفن أكثر تعقيداً كلَّما 
اسُتخِدمت التقاانت اجلديدة يف العمليات املتنية. ومع ازدايد حجم السفن وتعقيد العمليات املتنية، يزداد أيضاً احتمال وقوع حوادث 
كبرية. غري أنَّ احلوادث قد تنخفض أيضاً بتقليل التدخل البشري، إذ تشري التقارير إىل أنَّ اخلطأ البشري يعد مسؤوالً عن زهاء 75 يف 
املائة من قيمة مطالبات التأمني على املسؤولية البحرية املقدمة يف الفرتة 2011-2016 وعددها 000 15 مطالبة على وجه التقريب 

تفوق قيمتها 1,6 بليون دوالر.
وتتطور نُظم تتبع السفن والبضائع تطوراً سريع اخلطى. وتساعد التطورات التكنولوجية يف توفري االستخبارات التجارية اليت 
ُيستعان هبا يف إدارة األصول، وحتقيق الكفاءة القصوى يف العمليات، مثل توفري البياانت عن استهالك الوقود، وأداء احملركات. وتتيح 
هذه النظم أيضاً حتديد موقع السفينة، ورصده، ورصد جوانب أخرى قد تكون مهمة للمناورة، وتثبيت طريق السفينة ومسارها، وتعزيز 

أمن الطاقم وسالمته.
وبفضل اجلمع بني النظم املتنية واملنصات الرقمية ميكن أن تصبح السفن والبضائع جزءاً من إنرتنت األشياء. ويثري هذا 
ر تبادل املعلومات، ويكفل األمن السيرباين، وحيمي البياانت التجارية  اجملال حتدايت رئيسية من بينها إاتحة التشغيل البيين الذي يُيسِّ

احلساسة، والبياانت اخلاصة )ملزيد من النقاش بشأن األطر القانونية والتنظيمية، انظر الفصل 5(.
.Allianz Global Corporate and Specialty, 2017; Lehmacher, 2017 المصادر: 

وتبنيِّ القيمة التجارية العالية لألصول الرئيسية اليت ميتلكها 
القطاع مدى االستثمار يف السفن والتقانة الذي يتعني على مالكي 
التكاليف، وحتديد  الكفاءة يف  تــدابــري  بتحسني  اســــرتداده  السفن 
األسعار، والرسوم اإلضافية، وتغطية التكاليف املتغرية، والتكاليف 
الثابتة املتعلقة أبسعار السفن. وتتفاوت قيمة خمتلف السفن تفاواتً 
شديداً )الشكل 2-3(، فسفن السوائب اجلافة والسائلة تتمتع أبكرب 
سعة محلية من البضائع. لذا، تستأثر انقالت السوائب اجلافة، وانقالت 
النفط الصهرجيية معاً أبكثر من 72 يف املائة من احلمولة الطنية الساكنة. 

بيد أنَّ هذه السفن ال تشكل، من حيث قيمتها، سوى 37 يف املائة 
من األسطول. أما أنواع السفن األخرى، فهي أكثر استخداماً للتقانة 
وتكلفة بنائها أكرب. وتتمتع انقالت الغاز، وأسطول سفن التموين 
البحري بقيمة نقدية أعلى كثرياً ابحلمولة الطنية الساكنة. وتشمل 
فئة العبَّارات وسفن الركاب سفن السياحة وغريها من السفن اليت 
ال يتمثل هدفها الرئيسي يف نقل البضائع. ولذلك، فإنَّ حصتها من 
احلمولة الطنية الساكنة ال ُتذكر، غري أنا تستأثر أبكثر من 11 يف 

املائة من قيمة األسطول السوقية.
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األسطول العاملي، حسب أنواع السفن، 2018  الشكل 3-2 
)نسبة مئوية(
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احلصة من احلمولة الطنية الساكنةاحلصة من القيمة ابلدوالرات

انقالت النفط الصهرجيية

انقالت السوائب اجلافة

سفن البضائع العامة

سفن احلاوايت
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الكيميائية الصهرجيية

سفن التموين البحري

العبَّارات وسفن الركاب

سفن أخرى/غري متوافرة

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
ُحسبت الحصة من الحمولة الطنية الساكنة لجميع السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر. وُقدِّرت الحصة من القيمة لجميع السفن  مالحظات: 

التجارية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 000 1 طن فأكثر.

التوزيع العمري لسفن األسطول   -2
التجاري العاملي

يقدِّم اهليكل العمري لألسطول العاملي معلومات مفيدة 
عن االجتاهات السائدة يف جمموعات البلدان، وأنوع السفن، وأوجه 
التفاوت بينها من حيث حتديث األسطول، وأحجام السفن. وقد 
ظلَّ متوسط عمر األسطول املسجَّل يف البلدان النامية يفوق قلياًل 
نظريه يف البلدان املتقدمة، وإن كانت هذه الفجوة تضيق على مر 

السنوات )اجلدول 2-2(.

ويف عــام 2017، ارتفع متوسط عمر األسطول العاملي 
قليالً بفعل تواصل التباطؤ يف عمليات تسليم السفن اجلديدة مقارنة 
بعمليات التسليم اليت جرت يف عام 2016. ويف مطلع عام 2018، 
كان متوسط عمر سفن األسطول التجاري 20,8 سنة. أما من 

حيث احلمولة الطنية الساكنة، فكان متوسط عمر األسطول أصغر 
من ذلك كثرياً، إذ بلغ 10,1 سنة، ألنَّ السفن اليت بُِنيت خالل 
العشر سنوات املنصرمة كانت، يف املتوسط، أكرب بسبعة أضعاف 

من تلك املبنية قبل عقدين، أو أكثر وال تزال عاملة.

املـــنـــصـــرمـــني، زادت أحــــجــــام سفن  الـــعـــقـــديـــن  وخــــــالل 
احلاوايت زايدة ملموسة، بينما اخنفض متوسط حجم انقالت النفط 
الصهرجيية اخنفاضاً طفيفاً. وكانت سفن احلــاوايت البالغة محولتها 
الساكنة 83,122 طناً يف املتوسط أكرب السفن اليت بـُنِّيت خالل 
اخلمس سنوات األخرية، تليها انقالت السوائب اجلافة ذات احلمولة 
الساكنة البالغة 79,281 طناً يف املتوسط. وتعرب هذه االجتاهات عن 
التغري الذي طرأ على الظروف االقتصادية. فقد اقرتنت عملية التوحيد 
إبقدام خطوط النقل البحري املنتظمة، والتحالفات الرئيسية، ال سيما 
يف قطاع النقل البحري ابحلاوايت، على طلب سفن أكرب حجماً.
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التوزيع العمري لألسطول التجاري العاملي، حسب أنواع السفن، 2018 اجلدول 2-2 

اجملموعات االقتصادية وأنواع السفن

متوسط العمرالسنوات
النسبة املئوية 

للتغري

4-09-514-1019-15+2020182017
-2017

2018
العامل

37.6419.0618.730.32  8.46 17.04 21.89 14.97 متوسط جمموع السفنانقالت النفط
9.999.900.09 5.55 14.30 24.60 33.86 21.70 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنةالصهرجيية

303 8 525 93 643 78 016 84 543 78 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(
9.108.770.33 9.24  8.72 12.90 41.32 27.83 متوسط جمموع السفنانقالت السوائب

8.287.930.34 6.82  7.22 12.93 43.04 29.99 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنةاجلافة
304 54 907 60 750 73 618 76 281 79 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

58.7525.8225.100.72  7.03 11.88 16.26  6.09 متوسط جمموع السفنسفن البضائع
37.8018.6618.170.49  9.84 14.50 26.27 11.59 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنةالعامة

656 2 392 6 400 5 641 6 060 8 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(
14.3711.9411.530.41 14.74 26.81 26.67 17.40 متوسط جمموع السفنسفن احلاوايت

9.048.710.32 5.45 10.32 23.71 30.98 29.55 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
568 18 246 34 284 43 847 56 122 83 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

47.4122.8622.320.54  8.48 11.62 19.42 13.07 متوسط جمموع السفنسفن أخرى
28.3915.4515.340.11 10.78 16.10 24.04 20.70 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
156 4 741 7 440 8 507 7 253 9 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

42.4620.8320.340.50  8.54 13.25 22.01 13.75 متوسط جمموع السفنمجيع السفن
10.099.850.24 9.92 10.20 18.16 35.98 25.74 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
150 6 049 29 634 32 186 38 360 43 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

االقتصادات النامية - مجيع السفن
42.6520.0719.560.51  7.76 12.70 22.81 14.08 متوسط جمموع السفن

-14.9717.4617.500.04 10.03 13.92 35.39 25.70 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
932 6 426 25 763 21 399 30 174 34 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

االقتصادات املتقدمة - مجيع السفن
35.4519.3518.940.41 10.63 15.57 23.78 14.58 متوسط جمموع السفن

5.919.359.120.23 10.26 20.97 36.71 26.15 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
951 6 571 32 041 43 322 47 976 55 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية - مجيع السفن
74.4129.6729.080.59 3.54 6.81 9.48 5.75 متوسط جمموع السفن

27.1816.1615.550.62 13.44 22.07 27.51 9.80 النسبة املئوية للحمولة الطنية الساكنة
577 2 867 26 258 25 668 22 865 13 متوسط حجم السفينة )محولة ساكنة(

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر، في 1 كانون الثاني/يناير. مالحظة: 

أسطول سفن احلاويات  -3

ميثِّل النقل البحري ابحلاوايت عاماًل أساسياً يف التجارة 
العاملية يف البضائع االستهالكية الوسيطة واملصنَّعة. ويوفر هذا النقل 
خدمات منتظمة تقدمها خطوط النقل البحري املنتظمة اليت تؤلف 

شبكة من وصالت النقل تشمل اخلدمات املباشرة، واخلدمات اليت 
تتضمن مسافنة احلاوايت يف املوانئ احملورية.

وملا كانت موانئ احلاوايت احلديثة مزودة مبرافع متخصصة 
لنقل البضائع من السفينة إىل الشاطئ، فإنَّ سفن احلاوايت اجلديدة 
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ختلو يف معظمها من معدات التحميل والتفريغ. ويف عام 2017، 
بلغت نسبة سفن احلاوايت املزودة مبعدات التحميل والتفريغ 4,2 
يف املائة فقط من الوحدات املعادلة لعشرين قدماً املتعلقة بسفن 
احلاوايت اليت مت تسليمها. وتوجَّه هذه السفن إىل أسواق ال توفر 

فيها احملطات النهائية املرافع املينائية الالزمة، ويشمل ذلك موانئ 
تقع يف بعض الدول اجلزرية الصغرية النامية، وموانئ انئية قد ال يربر 
حجم البضائع فيها االستثمار يف مرافع نقل البضائع من السفينة 

إىل الشاطئ )الشكل 4-2(.

عمليات تسليم سفن احلاوايت، 2017-2005   الشكل 4-2 
)وحدات معادلة لعشرين قدمًا(
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سفن غري مزودة مبعدات التحميل والتفريغسفن مزودة مبعدات التحميل والتفريغ

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر. مالحظة: 

وفيما يتعلق ابالجتاهات الطويلة املدى الستخدام النقل 
البحري ابحلاوايت حسب كل بلد، زادت أحجام السفن والسعة 
واخنفض  السنوات،  مر  على  البلدان  حسب  املستخدمة  الكلية 
عدد الشركات )الشكل 2-5(. ويعربِّ عدد السفن والسعة احلملية 
املستخدمة ابلوحدات املعادلة لعشرين قدماً بعض الشيء عن منو 
التجارة املنقولة ابحلاوايت. فعلى سبيل املثال، تراجع االستخدام 
عندما  االقتصادية  األزمــة  أعقاب  الفرتة 2008-2009 يف  يف 
سحب الناقلون السعة مــن الــســوق. أمــا الــتــطــورات الــيت حدثت 
يف اآلونة األخرية فتتسم بقدر أكرب من اإلجيابية، إذ زاد متوسط 

استخدام الوحدات املعادلة لعشرين قدماً حسب البلدان بنحو 10 
يف املائة بني أاير/مايو 2017 وأاير/مايو 2018. بيد أنَّ عدد 
الشركات اليت تقدم خدماهتا إىل بلد بعينه ومنه تراجع يف أغلب 
السنوات منذ عام 2004. وتشكِّل الزايدة الطفيفة اليت حدثت 
بني عامي 2017 و2018 تطوراً جديراً ابلتأمل يتضح منه أنَّ 
بقية الناقلني ظلوا يتوسعون يف أسواق جديدة مبا يف ذلك بصفتهم 
أعضاء يف حتالفات عاملية، وذلك رغم عمليات الدمج واالستحواذ 
على الصعيد العاملي. وعلى هذا النحو يضمن كل انقل أن تكون 

له شبكته الداخلية العاملية.
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اجتاهات استخدام سفن احلاوايت، املتوسط لكل بلد  الشكل 5-2 
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حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من MDS Transmodal وإصدارات شتى من استعراض النقل البحري. المصدر: 
األرقام في 1 أيار/مايو من كل سنة. مالحظة: 

ــتـــخـــدم أكـــــرب الـــســـفـــن حـــجـــمـــاً يف طـــريـــق الـــشـــرق  وتُـــسـ
األقصى - أورواب الشمالية. وحىت حزيران/يونيه 2018، بلغ عدد 
اخلدمات األسبوعية على هذا الطريق 18 خدمة، مسجلة اخنفاضاً 
من عددها البالغ 32 خدمة يف عام 2008 عندما كانت السفن 
املستخدمة أصغر حجماً بدرجة ملموسة. وتتوىل تشغيل اخلدمات 
احلالية تسع شركات نقل خمتلفة تنضوي حتت لواء ثالثة حتالفات، 
 .Hyundai Merchant Marine وشركة نقل مستقلة واحدة هي شركة
وبلغت سعة السفن املستخدمة وجمموعها 205 سفن 000 15 
وحدة معادلة لعشرين قدماً يف املتوسط، ووصلت سعة أكرب سفينة 
إىل 400 21 وحــدة معادلة لعشرين قــدمــاً، وسعة أصغر سفينة 
النقل املستقلة الوحيدة 100 4 وحــدة معادلة  تستخدمها شركة 

.)Dynamar BV, 2018a( ًلعشرين قدما

وال يعين الرتاجع الطفيف يف األجل الطويل يف عدد السفن 
املستخدمة حسب البلدان أنَّ جمموع عدد سفن األسطول العاملي 
تناقص. بل على النقيض من ذلك، زاد عدد سفن احلاوايت الكلي 
يف األسطول العاملي خالل الفرتة 2004-2018. وتتوقف كل 
سفينة يف عدد أقل من املوانئ، وُتستخدم أكرب السفن على طرق 
املسافات الطويلة لرتبط موانئ املسافنة احملورية، بينما تربط السفن 

األصغر حجماً عدداً أقلَّ من البلدان يقع على طرق أقصر إىل موانئ 
املسافنة احملورية هذه ومنها.

ملكية األسطول العاملي وتشغيله باء- 

البلدان املالكة للسفن  -1
تستأثر البلدان اخلمسة األوىل املالكة للسفن بنسبة 49,6 
يف املائة من محولة األسطول العاملي الطنية الساكنة. وعزَّز اليوانن مكانته 
الطليعية، مضيفاً 21 مليون من احلمولة الطنية الساكنة يف عام 2017 
لتبلغ حصته من السوق اآلن 17,3 يف املائة، تليه الياابن بنسبة 11,7 
يف املائة، فالصني بنسبة 9,6 يف املائة، مث أملانيا بنسبة 5,6 يف املائة. 
ويتخصص مالكو السفن من اليوانن يف انقالت النفط الصهرجيية 
بنسبة من احلصة السوقية تبلغ 24 يف املائة، ويف انقالت السوائب. 
وحتصل الياابن والصني على أكرب حصتني هلما يف انقالت السوائب 
اجلافة بنسبة تبلغ 20 و16 يف املائة، على التوايل. ويتخصص مالكو 
السفن من أملانيا يف الغالب يف سفن احلاوايت حيث تبلغ حصتهم 
فيها من السوق 20 يف املائة. ومن بني مالكي سفن االستئجار، أي 
املالكني الذين ال يقدمون خدمات منتظمة أبنفسهم، بل يؤجرون 
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السفن لشركات اخلطوط املنتظمة، تستأثر أملانيا بثلث حصة السوق، 
بعد أن كانت حصتها تبلغ الثلثني يف عام 2013، ووسَّع املالكون من 
كندا، والصني، واليوانن نطاق أسواقهم. ومن األمثلة الدالة على هذا 
االجتاه، أنَّ بنك Commerzbank يف أملانيا ابع ست سفن حاوايت 
لشركة Maersk  يف آذار/مارس 2018، بقيمة تقارب 280 مليون 

.)Dynamar BV, 2018b( دوالر

ــا من حيث عــدد السفن، فُتعدُّ الصني أكــرب البلدان  أمَّ
املالكة، فلديها 512 5 سفينة جتارية تبلغ محولتها 000 1 طن 
إمجايل فأكثر، ُيستخدم أغلبها يف التجارة احمللية وترفع العلم الوطين 
)اجلـــدول 2-3(. ومتتلك إندونيسيا واالحتـــاد الروسي أيضاً عــدداً 
كبرياً من السفن اليت ُتستخدم يف النقل الساحلي وبني اجلزر. وتقع 
أغلب االقتصادات املالكة الرئيسية للسفن يف آسيا، وأورواب ومشال 
أمريكا. وال يندرج أي بلد يف أفريقيا، أو أوقيانيا، يف عداد أهم 35 
مالكاً للسفن، بينما يندرج فيها بلد واحد من أمريكا الالتينية هو 
الربازيل. وسجل 28 بلداً من بني أهم 35 بلداً مالكاً للسفن أكثر 
ل أجنيب مفتوح. وتستثىن  من نصف أساطيلهم يف اخلارج، أي يف سجِّ

من ذلك سبعة بلدان هي بلجيكا، واهلند، وإندونيسيا، وإيطاليا، 
واململكة العربية السعودية، واتيلند، وفييت انم. ويف اململكة العربية 
السعودية واتيلند، تشكِّل انقالت النفط الصهرجيية أغلب السفن اليت 
ترفع العلم الوطين؛ ويف بلجيكا وإيطاليا حيبذ املالكون الوطنيون رفع 
العلم الوطين ألنَّه يعود عليهم بفوائد مالية، ويف اهلند، وإندونيسيا، 
وفييت انم متثل السفن اليت ترفع العلم الوطين حصة كبرية من سفن 
البضائع العامة املستخدمة يف حركة املالحة الساحلية اليت تقتصر على 

السفن اليت ترفع العلم الوطين.

وأكرب بلد مالك للسفن من حيث قيمة األسطول العاملي 
التجارية هو الوالايت املتحدة، تليها الياابن واليوانن )الشكل 6-2(. 
ويعزى الفرق بني الرتتيب حسب احلمولة الطنية وحسب القيمة إىل 
أنواع السفن اليت متلكها خمتلف البدان. فعلى سبيل املثال، يتخصص 
مالكو السفن من اليوانن يف انقالت السوائب اجلافة وانقالت النفط 
الصهرجيية ذات السعة احلملية الكبرية. أما مالكو السفن من الوالايت 
املتحدة، فيستأثرون حبصص أكرب من سفن السياحة وسواها من السفن 
غري املستخدمة يف نقل البضائع، ويف صدارهتا سفن التموين البحري.

ملكية األسطول العاملي مرتبة حسب احلمولة الطنية الساكنة، 2018 اجلدول 3-2 

البلد أو اإلقليم

احلمولة الطنية الساكنة آالف األطنان(عدد السفن

العلم الوطين
العلم األجنيب 

العلم الوطيناجملموعأو الدويل
العلم األجنيب 

اجملموعأو الدويل

العلم الوطين كنسبة 
مئوية من اجملموع 

)محولة طنية ساكنة(
21934.2 63022 58914 7077 3843231 1االحتاد الروسي1
11911.0 389107 73095 86911 5502 3192أملانيا2
4326.4 31717 11516 2006958951اإلمارات العربية املتحدة3
29995.6 41488520 94819 886621 1إندونيسيا4
75072.0 53019 2215 58316374614إيطاليا5
97636.2 63611 3417 2901003904الربازيل6
2522.2 03654 21553 214734941برمودا7
63052.5 22523 40511 12015227212بلجيكا8
55973.8 9837 5761 337654025اتيلند9

24129.5 20727 03419 5228 6338891تركيا10
84121.9 92717 91413 164622263مجهورية إيران اإلسالمية11
27718.1 25877 01963 62614 8018251مجهورية كوراي12
2123.9 69139 52137 1398059441الدامنرك13
5832.2 327103 255101 6292 3892 2402سنغافورة14
25937.3 9276 3323 1671222892السويد15
8056.3 24024 56523 433684111سويسرا16
09445.7 455183 63999 51283 9565 5561 3الصني17
7880.1 7827 6424867ُعمان18
14146.4 50612 6356 1592794385فرنسا19
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ملكية األسطول العاملي مرتبة حسب احلمولة الطنية الساكنة، 2018 )اتبع( اجلدول 3-2 

البلد أو اإلقليم

احلمولة الطنية الساكنة آالف األطنان(عدد السفن

العلم الوطين
العلم األجنيب 

العلم الوطيناجملموعأو الدويل
العلم األجنيب 

اجملموعأو الدويل

العلم الوطين كنسبة 
مئوية من اجملموع 

)محولة طنية ساكنة(
22181.0 7569 4641 8751169917فييت انم20
2290.9 13710 142812959210قربص21
81827.0 9776 8414 63561191قطر22
08229.7 3879 6956 2201493692كندا23
52449.8 79319 7319 5001626629ماليزاي24
42213.4 69050 73243 1648239876مقاطعة اتيوان الصينية25
13878.1 76017 3783 2196728613اململكة العربية السعودية26
98919.0 49449 49640 3549 3989561اململكة املتحدة27
3239.8 46739 85635 164054213موانكو28
3808.3 43759 94454 9824 4331 5491النرويج29
85272.3 87824 9746 01117 8851261اهلند30
11638.2 20518 91111 2286 8004281هولندا31
8062.5 39697 41195 5922 4971 951هونغ كونغ )الصني(32
93019.3 61168 31955 07113 1282 9431الوالايت املتحدة األمريكية33
61517.0 562223 053185 84138 8533 9882الياابن34
17619.7 199330 977265 37164 5974 7743اليوانن35

اجملموع الفرعي ألهم 35 
مالكاً للسفن

18 55126 397 44 948 404 399 1 413 6991 818 098 22.2

بقية العامل وبلدان ملكية غري 
معروفة

3 2242 5605 78436 11455 80091 913 39.3

23.1 012 910 4991 469 5131 732440 95750 77528 21جمموع العامل

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 000 1 طن فأكثر، في 1 كانون الثاني/يناير. مالحظات: 
.http://stats.unctad.org/fleetownership لالطالع على قائمة مكتملة لألساطيل المملوكة وطنياً، انظر   

لت، على سبيل المثال، سفن المالكين من  ألغراض هذا الجدول، ُسجلت السجالت الثانية والدولية بحسبانها سجالت أجنبية أو دولية بحيث ُسجِّ   
المملكة المتحدة المسجلة في جبل طارق أو جزيرة مان تحت علم أجنبي أو دولي. وإضافة إلى ذلك، تمثل سفن مالكين في الدانمرك مسجلة في 
السجل الدانمركي الدولي للنقل البحري 43,5 من األسطول الذي تملكه الدانمرك بالحمولة الطنية الساكنة وتمثل سفن مالكين في النرويج مسجلة 

في السجل النرويجي الدولي للسفن 26,4 في المائة من السجل الذي تملك النرويج بالحمولة الطنية الساكنة.
SAR = منطقة إدارية خاصة.   

أهم 20 مالكاً عاملياً لألسطول العاملي احلامل للحاوايت، 2018 اجلدول 4-2 

البلد أو اإلقليم
وحدة معادلة 
لعشرين قدمًا

احلصة من السوق 
عدد السفن)نسبة مئوية(

متوسط العمر لكل 
سفينة )سنوات(

حجم أكرب سفينة 
)وحدة معادلة لعشرين 

قدماً(

متوسط حجم السفينة 
)وحدة معادلة لعشرين 

قدماً(
 720 3  800 18   10.6  131 1 38820.22 207 4 أملانيا

 006 7  568 20  10.5 317 91110.68 220 2 الدامنرك
 434 4  224 19  10.8 485 70010.34 150 2 الصني
 524 4  424 14  11.7 418 2349.09 891 1 اليوانن

 136 6  413 21 8.8 258 0367.61 583 1 هونغ كونغ )الصني(
 236 5  150 20 8.7 278 5807.00 455 1 الياابن
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أهم 20 مالكاً عاملياً لألسطول العاملي احلامل للحاوايت، 2018 )اتبع( اجلدول 4-2 

البلد أو اإلقليم
وحدة معادلة لعشرين 

قدمًا
احلصة من السوق 

عدد السفن)نسبة مئوية(
متوسط العمر لكل 

سفينة )سنوات(
حجم أكرب سفينة )وحدة 

معادلة لعشرين قدماً(

متوسط حجم السفينة 
)وحدة معادلة لعشرين 

قدماً(
 091 6  000 14  15.5 207 8076.06 260 1 سويسرا
 695 7  722 17 9.4 135 8244.99 038 1 فرنسا

 865 3  626 8  13.1 255 4954.74 985 مقاطعة اتيوان الصينية
 375 4  908 15  10.8 199 6324.18 870 اململكة املتحدة

 864 2  908 15  11.9 230 6543.17 658 سنغافورة
 864 2  100 13  12.5 186 6702.56 532 مجهورية كوراي

 620 3  200 19  10.2 70 3921.22 253 قربص
 339 4  102 13 9.9 48 2621.00 208 النرويج

الوالايت املتحدة 
 970 2  443 9  19.4 70 8941.00 207 األمريكية

 842  534 3  17.4 205 7110.83 172 إندونيسيا
 498 5  062 10 8.7 31 4340.82 170 إسرائيل

 776 1  010 9  14.0 90 8550.77 159 تركيا
 808 1  498 4  17.0 61 2650.53 110 اإلمارات العربية املتحدة

 067 1  508 3  10.8 87 8150.45 92 هولندا
اجملموع الفرعي ألهم 

 249 4  413 21  11.1  761 4 97.25 559 231 20 20 مالكًا

 496 1  572 6  12.6 383 9122.75 572 بقية العامل
 004 2  413 21  11.9  144 5 100.00 471 804 20 جمموع العامل

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 000 1 طن فأكثر، حتى 1 كانون الثاني/يناير. لم ُتضمَّن سوى سفن الحاويات المقسمة  مالحظات: 

بشكل كامل إلى خاليا.
http://stats.unctad.org/fleetownership لالطالع على القائمة الكاملة لألساطيل المملوكة وطنياً بالحمولة الساكنة، انظر   

SAR = منطقة إدارية خاصة.   

أهم 30 شركة خلطوط النقل البحري املنتظمة، يف 1 حزيران/يونيه 2018 اجلدول 5-2 
اجملموعسفن مستأجرةسفن مملوكة

عدد 
السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة 
لعشرين قدمًا

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(
عدد 

السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة لعشرين 
قدمًا

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(
عدد 

السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة 
لعشرين قدمًا

احلصة السوقية 
)نسبة مئوية 

من الوحدات 
املعادلة لعشرين 

قدماً(

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(

حصة 
السفن 

املستأجرة 
)نسبة 
مئوية(

Maersk3002 213 2537 378 4001 666 1864 165 7003 879 439 15.3 5 542 42.9
 Mediterranean
Shipping 
Company

1541 032 2566 703 3192 085 8526 539 4733 118 108 12.3 6 592 66.9

CMA CGM1471 131 6067 698 3291 422 6584 324 4762 554 264 10.1 5 366 55.7
 China Ocean
 Shipping
(Group) Com-
pany

1561 194 7767 659 174777 715 4 470 3301 972 491 7.85 977 39.4

Hapag-Lloyd105999 787 9 522 112551 087 4 920 2171 550 874 6.17 147 35.5
 Ocean Network
Express

88700 560 7 961 140835 752 5 970 2281 536 312 6.16 738 54.4

Evergreen113577 062 5 107 87533 646 6 134 2001 110 708 4.45 554 48.0
 Orient Overseas
Container Line

55495 150 9 003 44194 836 4 428 99689 986  2.76 970 28.2
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أهم 30 شركة خلطوط النقل البحري املنتظمة، يف 1 حزيران/يونيه 2018 )اتبع( اجلدول 5-2 
اجملموعسفن مستأجرةسفن مملوكة

عدد 
السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة 
لعشرين قدمًا

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(
عدد 

السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة لعشرين 
قدمًا

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(
عدد 

السفن

اجملموع 
ابلوحدات 

املعادلة 
لعشرين قدمًا

احلصة السوقية 
)نسبة مئوية من 

الوحدات العادلة 
لعشرين قدماً(

متوسط حجم 
السفينة 

)وحدات 
معادلة لعشرين 

قدماً(

حصة 
السفن 

املستأجرة 
)نسبة 
مئوية(

Yang Ming45209 810 4 662 55399 939 7 272 100609 749  2.46 097 65.6
Pacific 
 International
Lines

118348 140 2 950 1465 194 4 657 132413 334  1.63 131 15.8

Zim Integrat-
 ed Shipping
Services

1170 314 6 392 72328 612 4 564 83398 926  1.64 806 82.4

Hyundai 
 Merchant
Marine

20158 886 7 944 45223 258 4 961 65382 144  1.55 879 58.4

Wan Hai Lines72172 819 2 400 2882 263 2 938 100255 082  1.02 551 32.2
X-Press Feeders2017 253 86369109 462 1 586 89126 715  0.51 424 86.4
 Republic of
 Korea Marine
Transport 
Company

2757 082 2 114 3067 378 2 246 57124 460  0.52 184 54.1

Islamic Re-
 public of Iran
Shipping Lines

2479 668 3 320 422 850 5 713 28102 518  0.43 661 22.3

 Shandong
 International
 Transportation
Corporation

5070 719 1 414 1723 950 1 409 6794 669  0.41 413 25.3

SM Line1357 706 4 439 720 612 2 945 2078 318  0.33 916 26.3
Arkas Line3765 336 1 766 79 940 1 420 4475 276  0.31 711 13.2
TS Lines47 200 1 800 2966 312 2 287 3373 512  0.32 228 90.2
Transworld 
Group of 
Companies

2238 159 1 735 1122 302 2 027 3360 461  0.21 832 36.9

 Feedertech
Shipping

512 040 2 408 1244 422 3 702 1756 462  0.23 321 78.7

Grimaldi Group4148 110 1 173 73 343 4784851 453  0.21 072 6.5
Quanzhou 
Ansheng 
Shipping 
Company

2050 820 2 541 2050 820  0.22 541 0.0

Regional 
Container Lines

2028 928 1 446 717 060 2 437 2745 988  0.21 703 37.1

Unifeeder15305303842 883 1 129 3943 413  0.21 113 98.8
China Naviga-
tion Company

1931 872 1 677 610 859 1 810 2542 731  0.21 709 25.4

Grieg Star2641 540 1 598 13063062741 846  0.21 550 0.7
Sinotrans1321 102 1 623 1320 139 1 549 2641 241  0.21 586 48.8
Sinokor 
 Merchant
Marine

1217 874 1 490 1822 409 1 245 3040 283  0.21 343 55.6

اجملموع الفرعي 
ألهم 30 انقال

1 738 9 950 3585 725 2 095 9 671 2254 616 3 833 19 621 583 77.6 5 119 49.3

 309 1 22.4 430 668 5 330 4بقية العامل
 098 100.03 013 290 25 163 8اجملموع العاملي

.MDS Transmodal حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
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أهم 20 أسطوالً مملوكاً وطنياً حسب قيمة النوع الرئيسي من السفن، 2018   الشكل 6-2 
)باليين الدوالرات(

 -   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100

تركيا
موانكو
سويسرا
ماليزاي
مقاطعة اتيوان الصينية
الربازيل
هولندا
الدامنرك
برمودا
مجهورية كوراي
إيطاليا
هونغ كونغ (الصني)
اململكة املتحدة
سنغافورة
أملانيا
النرويج
الصني
اليوانن
الياابن
الوالايت املتحدة

السفن األخرى، مبا فيها العبَّارات، وسفن التموين البحري،سفن احلاوايتانقالت النفط الصهرجييةانقالت السوائب اجلافة
وسفن البضائع العامة

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 000 1 طن فأكثر، في 1 كانون الثاني/يناير. مالحظات: 

ملكية سفن احلاويات وتشغيلها  -2

يــبــنيِّ اجلــــدول 2-4 ملكية أســطــول ســفــن احلـــاوايت 
ابلوحدات املعادلة لعشرين قدماً. وتظلُّ أملانيا أكرب مالٍك حبصة 
قــدره 1,2 نقطة  املــائــة، ابخنفاض  تبلغ 20,22 يف  من السوق 
مئوية عن عـــام 2017. ومتتلك فرنسا، والــدامنــرك، وهونغ كونغ 
)الــصــني(، وســويــســرا أكــرب سفن احلـــاوايت حجماً يف املتوسط، 
املنتظمة  البحري  النقل  أكــرب شركات خطوط  أيضاً  توجد  وفيها 
اليت حتبذ امتالك أكرب السفن حجماً. أما السفن األصغر حجماً، 
فالراجح أنا ُتستأجر من مالكيها يف أملانيا، واليوانن، على سبيل 
الــذكــر. ويف أورواب توجد أكــرب ثــالث شركات نقل تبلغ حصتها 
الرتاكمية من السوق 37,7 يف املائة من السعة احلملية العاملية. 
ويوجد أغلب ما تبقى من أهم 30 شركة نقل يف آسيا. وتستأثر 
السوق تصل  تراكمية من  نقل جمتمعة حبصة  أكــرب 10 شركات 
إىل 68,6 يف املائة، بينما تستحوذ أكرب 30 شركة جمتمعة على 
نسبة 77,6 يف املائة )اجلدول )2-5(. وميتلك مالكو أكرب عدد 

من السفن أيضاً سفناً أكرب حجماً ويتولون تشغيلها، ويعد ذلك 
مؤشراً آخر على تزامن الــزايدة يف حجم سفن احلــاوايت وعملية 

التوحيد.

وشهد قطاع خطوط النقل البحري املنتظمة مزيداً من 
الــدمــج، والــشــراء، وعقد حتالفات بني  التوحيد متثَّل يف عمليات 
خطوط النقل البحري املنتظمة. ومن شأن التوحيد أن يؤدي إىل 
حتسني إدارة العرض، واستخدام األسطول، وزايدة الكفاءة. وهو 
يعود ابلفائدة على هذا القطاع بتجميع البضائع، وزايدة وفورات 
أيضاً  الناقلون  يستفيد  وقد  التشغيل.  تكاليف  وختفيض  احلجم، 
املــوارد، مبا يف ذلك التوقف يف املوانئ،  التعاون بتقاسم  من هذا 
أن يستفيد  والشبكات، واســتــحــداث خــدمــات جــديــدة. وميكن 
الشاحنون من التوحيد من خالل استقرار أسعار الشحن، واحلد 
من تقلبها، فضاًل عمَّا يقدمه الناقلون من خدمات أكثر كفاءة 
والشفافية،  التنافس  مــن  الــكــايف  الــقــدر  توفر  وإن  نطاقاً.  وأوســـع 
فسيستفيد الشاحنون أيضاً من التحسينات لو حوَّلت التكاليف 
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أســعــار  بتخفيض  فــعــال  بشكل  إلــيــهــم  عنها  الــنــاشــئــة  املنخفضة 
يؤدي  قد  التكاليف،  احملققة يف  الــوفــورات  وفضاًل عن  الشحن. 
التحسُّن يف الكفاءة التشغيلية وزايدة استخدام السفن إىل تفاقم 
الــعــرض الــزائــد مــن السعة، فــيــزداد الضغط على أســعــار الشحن، 

ها إىل االخنفاض. دافعاً إايَّ

ومع ذلك، فقد يوثر التوحيد سلباً يف املنافسة، فيفضي 
التوحيد  إقامة هياكل احتكارية يف السوق. وقد يعّزِز ازدايد  إىل 
سلطة الــســوق، ويــقــلِّــل مــن عــرض اخلــدمــات، وينتقص جودهتا، 
التأثريات السلبية  ويــؤدي إىل ارتفاع األســعــار. ولعلَّ بعض هــذه 
قــد حــدث فــعــاًل. فعلى سبيل املــثــال، تــراجــع عــدد املشغلني يف 
الفرتة 2017-2018 يف العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية، 
والبلدان النامية الضعيفة هيكلياً )اجلــدول 2-6(. وهو أمر يثري 
القلق، فعدد املشغلني الذي يقدمون خدمات هلذه البلدان قليل 
أصاًل، وهي تتكبد تكاليف نقل عالية انشئة عن عقبات عديدة، 
من بينها بنية النقل التحتية احملدودة، وصغر حجم السوق. وزادت 
حيال  التفاوضية  البحري  النقل  شــركــات  قــدرة  أيــضــاً  التحالفات 
توقف  وعمليات  اخلــدمــات  بتجميع  بوسعها،  فأضحى  املــوانــئ 
السفن ابملوانئ، أن حتصل بسهولة أكرب من سلطات املوانئ على 
ترتيبات تعود عليها أبكرب قدر من الفوائد، على سبيل املثال عند 

التفاوض بشأن رسوم املوانئ، أو الشروط املعمول هبا فيها.

ويُدل مؤشر األونكتاد للربط خبطوط النقل البحري املنتظمة 
على مكانة البلد املعين يف الشبكة العاملية خلطوط النقل البحري 
املنتظمة. ومثة صلة وثيقة بني الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة 
وتكاليف التجارة وقدرهتا التنافسية. ويُبنيِّ اجلدول 2-7 ترتيب 
بلدان خمتارة تقع يف مناطق خمتلفة حسب مؤشرها لعام 2018. 
ويعرب مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة عمَّا حيدث من 
تغريات يف الطلب وما يتخذه الناقلون من قرارات متليها عليهم رغبتهم 
يف استخدام السفن بشكل اسرتاتيجي، واستجابتهم لالستثمارات 
يف املــوانــئ، واإلصــالحــات يف موانئ احلـــاوايت يف البلدان )ملزيد 
من التحليل ألسباب التغيريات يف الربط البحري وتداعياهتا، انظر 
الفصل 6 من استعراض النقل البحري لعام 2017(. وشهدت 
مقارنة  لــعــام 2018،  مؤشرها  ملموسة يف  زايدة  التالية  الــبــلــدان 
مبؤشر عام 2017: اإلمارات العربية املتحدة، بنسبة 179,1 يف 
املائة؛ مالديف بنسبة 124,9 يف املائة؛ وموريتانيا، بنسبة 77,1 
املــائــة؛ ووالايت ميكرونيزاي  املــائــة؛ وإريـــرتاي، بنسبة 73,3 يف  يف 
بنسبة 66,5 يف  املائة، والكامريون،  بنسبة 69,2 يف  املوحدة، 
املائة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت االقتصادات التالية أشد 
االخنفاضات يف مؤشر عام 2018: أوكرانيا، بنسبة 60,6 يف املائة؛ 
وألبانيا، بنسبة 48,6 يف املائة؛ واجلبل األسود، بنسبة 47,6 يف 
املائة؛ ونيوزيلندا، بنسبة 42,9 يف املائة؛ وجزر مارايان الشمالية، 

بنسبة 34,7 يف املائة؛ واليمن، بنسبة 31,7 يف املائة.

عدد املشغلني وحجم السفينة األقصى يف عدد خمتار من الدول اجلزرية النامية الصغرية واالقتصادات الضعيفة،  اجلدول 6-2 
2017 و2018

حجم السفينة األقصى، 2018 عدد املشغلني
)وحدات معادلة لعشرين قدماً(

حجم السفينة األقصى 2018-2017 
)وحدات معادلة لعشرين قدماً( 20172018

- 626198 2 43املارتينيك

- 357724 1 53جزر مارايان الشمالية

—692 2 54غوام

—617 1 54جزر مارشال

- 2827 1 64سانت فينسنت وجز غرينادين

-551 3681 5 94السودان

- 626198 2 65غوادلوب

- 39434 2 65الصومال

- 095456 2 76كواب

- 639311 6 76رينيون

.MDS Transmodal حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
تقوم األرقام على الجداول الزمنية الشهرية لشركات الخطوط المنتظمة 1 أيار/مايو 2017 و1 أيار/مايو 2018. مالحظة: 
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مستوى الربط البحري، 2018 اجلدول 7-2 
مؤشر 2018أقل البلدان و/أو األقاليم ربطًامؤشر 2018أفضل البلدان و/أو األقاليم ربطًا

10.6- جزيرة نورفوك1187.8- الصنيبلدان الطليعة يف العامل
20.9- جزيرة كريسماس2133.9- سنغافورة

31.2- جزر كاميان3118.8- مجهورية كوراي
41.5- برمودا4113.5- هونغ كونغ )الصني(

51.6- توفالو5109.9- ماليزاي
61.6- جزر واليس وفوتوان698.0- هولندا
71.9- انورو797.1- أملانيا

82.0- جزر كوك896.7- الوالايت املتحدة
82.3- غرينالند995.6- اململكة املتحدة

92.5- تيمور - ليشيت1091.1- بلجيكا
113.0- مونتسرات171.5- املغربأفريقيا

123.0- اجلبل األسود270.3- مصر
133.0- ألبانيا340.1- جنوب أفريقيا

143.2- أنغويال437.0- جيبويت
153.3- ابالو535.9- توغو

163.4- والايت ميكرونيزاي املوحدة183.9- اإلمارات العربية املتحدةآسيا
173.5- أنتيغوا وابربودا278.0- مقاطعة اتيوان الصينية

183.5- مجهورية الكونغو الدميقراطية376.8- الياابن
193.7- جزر فريجن الربيطانية472.5- سري النكا

203.7- سانت كيتس ونيفيس568.8- فييت انم
214.3- جزر فريجن التابعة للوالايت املتحدة156.6- بنماأمريكا الالتينية والكارييب

224.4- جزر مارايان الشمالية250.1- كولومبيا
234.4- سانت فنسنت وجزر غرينادين349.1- املكسيك

244.8- سانت لوسيا443.8- بريو
254.8- كريباس542.9- شيلي

264.8- جزر فارو
274.8- دومينيكا

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة. المصدر: 
.http://stats.unctad.org/lsci لالطالع على مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لكل بلد، انظر مالحظة: 

SAR = منطقة إدارية خاصة.   

تسجيل السفن جيم- 

ُتسجَّل معظم السفن التجارية حتت علم خيتلف عن علم بلد 
ملكيتها )اجلدول 2-3(. ومتثل أعالم بنما، وجزر مارشال، وليرباي، 
وهي ليست من البلدان الرئيسية املالكة للسفن، أهم ثالثة أعالم من 

أعالم التسجيل )اجلدول 2-8(. ويف السنوات األخرية، دأبت جزر 
مارشال على زايدة حصتها من السوق فأصبحت، يف كانون الثاين/
يناير 2018، اثين أكرب سجل يف العامل. ويعود أكرب رابع وخامس 
سجلني إىل هونغ كونغ )الصني( وسنغافورة ومها يضمان مالكني 
يتخذون من كٍل من هذين االقتصادين مقاراً ألعماهلم، ومالكني 

من اقتصادات أخرى.



2 ج ت-أه مكلمو  ملاعلا  كط أ-ا2 كيه - 422

ــن الــســفــن  ــىت مــ ــســـجـــالت يف أنــــــــواع شــ وتــتــخــصــص الـ
)اجلــدول 2-9(. وتبلغ نسبة األسطول العاملي لناقالت السوائب 
اجلافة املسجَّل يف بنما زهاء 24 يف املائة من حيث القيمة التجارية، 
ويشمل ذلك سفناً تعود ملكية معظمها إىل الياابن؛ وتبلغ نسبة 
انقالت النفط والغاز الصهرجيية املسجلة يف جزر مارشال 17 يف 
املائة، وتندرج يف عدادها انقالت صهرجييه كثرية يواننية امللكية؛ وتصل 
نسبة أسطول العبَّارات وسفن الركاب املسجلة يف جزر الباهاما إىل 27 

يف املائة، وهي تشمل سفن الرحالت السياحية اململوكة للوالايت 
املتحدة؛ أما نسبة أسطول سفن احلاوايت املسجلة يف ليرباي فتبلغ 16 
يف املائة، ويشمل ذلك سفناً عديدة أملانية امللكية. وعلى غرار تراجع 
حصة السوق اليت تستأثر هبا أملانيا من بني البلدان الرئيسية املالكة 
للسفن يف السنوات األخرية، تناقصت أيضاً احلصة السوقية العائدة 
للسجالت اليت تتعامل يف الغالب مع هذا السوق، مبا يف ذلك ليرباي، 

ل أكرب اخنفاض يف عام 2017. وأنتيغوا وابربودا حيث سُّجِّ

أهم 35 علماً من أعالم التسجيل ابحلمولة الطنية الساكنة، 2018 اجلدول 8-2 

عدد السفن

حصة السفن من 
اجملموع العاملي 

)نسبة مئوية(

احلمولة الطنية 
الساكنة )آالف 

األطنان(

احلصة من جمموع 
احلمولة الطنية 

الساكنة العاملية 
)نسبة مئوية(

احلصة الرتاكمية 
من احلمولة الطنية 

الساكنة )نسبة 
مئوية(

متوسط حجم 
السفينة )محولة 

طنية ساكنة(

التغري يف احلمولة 
الطنية الساكنة، 

 2018-2017
)نسبة مئوية(

-2.04 442 42  17.46 17.46 888 335 8.40 914 7 بنما
9.91 560 69  29.82 12.36 826 237 3.63 419 3 جزر مارشال

3.10 350 67  41.44 11.63 668 223 3.53 321 3 ليرباي
4.60 403 69  50.88 9.43 488 181 2.78 615 2 هونغ كونغ )الصني(

2.93 268 36  57.52 6.65 880 127 3.74 526 3 سنغافورة
7.45 324 49  63.18 5.65 759 108 2.34 205 2 مالطة
6.79 269 18  67.55 4.38 184 84 4.89 608 4 الصني

-4.14 061 54  71.54 3.98 659 76 1.51 418 1 جزر البهاما
0.14 868 53  75.30 3.76 345 72 1.43 343 1 اليوانن
7.88   084 7  77.25 1.95 536 37 5.63 299 5 الياابن
3.16 165 34  79.06 1.81 848 34 1.08 020 1 قربص

9.15 201 66  80.48 1.42 275 27 0.44   412 جزيرة مان
9.95   465 2  81.64 1.16 313 22 9.61 053 9 إندونيسيا

27.11 273 45  82.63 0.99 105 19 0.45   422 ماديرا
6.70 751 10  83.59 0.96 481 18 1.83 719 1 اهلند

السجل الدامنركي الدويل للنقل 
البحري

 452   0.48 18 165 0.94 84.53  40 188 7.80

-0.76 790 34  85.47 0.94 056 18 0.55   519 السجل النروجيي الدويل للسفن
5.79 489 14  86.34 0.87 764 16 1.23 157 1 اململكة املتحدة

-5.54 740 10  87.13 0.78 090 15 1.49 405 1 إيطاليا
-4.89   605 7  87.88 0.75 426 14 2.01 897 1 مجهورية كوراي

238.90 584 35  88.58 0.70 522 13 0.40   380 اململكة العربية السعودية
2.48   262 3  89.21 0.63 045 12 3.92 692 3 الوالايت املتحدة األمريكية

-3.01 325 66  89.76 0.55 612 10 0.17   160 برمودا
3.88   004 6  90.29 0.53 230 10 1.81 704 1 ماليزاي
-5.51 797 15  90.81 0.52   936 9 0.67   629 أملانيا

3.45   281 3  91.25 0.45   613 8 2.79 625 2 االحتاد الروسي
-15.02 056 10  91.70 0.45   578 8 0.91   853 أنتيغوا وبربودا

5.87 255 44  92.14 0.44   497 8 0.20   192 بلجيكا
2.01   389 4  92.57 0.42   176 8 1.98 863 1 فييت انم

-3.48   128 6  92.97 0.40   740 7 1.34 263 1 تركيا
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أهم 35 علماً من أعالم التسجيل ابحلمولة الطنية الساكنة، 2018 )اتبع( اجلدول 8-2 

عدد السفن

حصة السفن من 
اجملموع العاملي 

)نسبة مئوية(

احلمولة الطنية 
الساكنة )آالف 

األطنان(

احلصة من جمموع 
احلمولة الطنية 

الساكنة العاملية 
)نسبة مئوية(

احلصة الرتاكمية 
من احلمولة الطنية 

الساكنة )نسبة 
مئوية(

متوسط حجم 
السفينة )محولة 

طنية ساكنة(

التغري يف احلمولة 
الطنية الساكنة، 

 2018-2017
)نسبة مئوية(

-0.83   942 5  93.35 0.38   326 7 1.31 233 1 هولندا
15.21   698 7  93.67 0.32   212 6 0.86   807 اتيلند

10.17 303 37  93.99 0.32 155 6  0.18 165 جزر كاميان
-8.41 519 3  94.29 0.30 683 5  1.72 615 1 الفلبني

-4.68 521 53  94.55 0.26 031 5  0.10  94 سجل العلم الفرنسي
 -622 25  94.55  94.55  112 819 1  75.40  999 70 جمموع أكرب 35 علمًا

 -527 4 5.45 5.45  890 104  24.60  170 23 بقية العامل
3.34 431 20   100.00 100.00  002 924 1 100.00  169 94 جمموع العامل

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
الــبــلــدان كاملة، قائمة  على  ولــالطــالع  الثاني/يناير،  حتى 1 كــانــون  فأكثر،  طــن  اإلجمالية 100  حمولتها  تبلغ  الــتــي  التجارية  المبحرة  السفن   مالحظات: 

.http://stats.unctad.org/fleet انظر

SAR = منطقة إدارية خاصة.   

أعالم التسجيل الرئيسية حسب قيمة النوع الرئيسي من السفن، 2018   اجلدول 9-2 
)ماليين الدوالرات(

انقالت 
النفط 

الصهرجيية

انقالت 
السوائب 

اجلافة

سفن 
البضائع 

العامة
سفن 

احلاوايت
انقالت 

الغاز

انقالت املواد 
الكيميائية 
الصهرجيية

سفن 
التموين 
البحري

العبَّارات 
وسفن 
الركاب

سفن 
اجملموعأخرى

501 506128 9207 8899 28620 0275 6018 90913 7993 56446 12بنما
469 456104 3162 6671 88124 6044 47313 0885046 47928 22جزر مارشال
551 74779 9112 80726 88514026 0421744139 4305 7جزر البهاما

281 64873 0221511 04511 5482 3884 03916 1581 28421 15ليرباي
هونغ كونغ 

)الصني(
9 37024 7851 96814 9833 5891 9823245012257 173

189 77853 1—617 7997 0112 6865 18810 3461 76413 10سنغافورة
148 04559452 97710 2464 1062 9114 8157 6841 76911 8مالطة
523 30440 6932 1924 5577 5689151 5832 8112 90013 4الصني
260 04435419 77212129855060812 1132 4001 1إيطاليا
166 44710019 3646311 9351872374 8323 8اليوانن

840 31549616 7274 7654477234 1453 5626611اململكة املتحدة
191 16—466 2956 4123362 4131739866برمودا
575 89515 9051 5511575822 9264251 7181 4173 2الياابن
433 07161684313 7698613062 3968501 7215قربص

السجل النروجيي 
الدويل للسفن

1 6721 860239—2 7291 0313 3726971 23012 831

101 358261612 5453373 6382672682 6462 2جزيرة مان
776 01810 3071 6153 6752084821731 1361613هولندا
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أعالم التسجيل الرئيسية حسب قيمة النوع الرئيسي من السفن، 2018   اجلدول 9-2 
)ماليين الدوالرات( )تابع(

انقالت 
النفط 

الصهرجيية

انقالت 
السوائب 

اجلافة

سفن 
البضائع 

العامة
سفن 

احلاوايت
انقالت 

الغاز

انقالت املواد 
الكيميائية 
الصهرجيية

سفن 
التموين 
البحري

العبَّارات 
وسفن 
الركاب

سفن 
اجملموعأخرى

871 86529 2271 1011487—269109150النرويج
السجل الدامنركي 

الدويل للنقل 
البحري

1 082815335 7838195594684311059 861

132 2761399369 5806775423172 5807251 1إندونيسيا
654 6687218 7271 333—31136528629 1الوالايت املتحدة

310 112141338 8372195 67317679671ماليزاي
004 292262301382087 6783624 1691ماديرا
150 079561127230879612932335 5801 1اهلند

140 905225 804——5—146نيجرياي
اجملموع الفرعي 
ألكرب 25 علمًا

117 168188 25228 04791 47772 93226 283146 80490 61826 548788 129

337 208105 1195 63711 02228 5127 9025 3548 09915 48610 13أعالم أخرى
467 756893 73731 440101 305175 44333 37978 401100 35143 654198 130جمموع العامل

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة التجارية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 000 1 طن فأكثر، حتى 1 كانون الثاني/يناير. مالحظات: 

SAR = منطقة إدارية خاصة.   

توزيع السعة من احلمولة الطنية الساكنة ألنواع السفن حسب جمموعات بلدان التسجيل يف عام 2018  اجلدول 10-2 
)نسبة مئوية(

جمموع 
األسطول

انقالت النفط 
سفن أخرىسفن احلاوايتسفن البضائع العامةانقالت السوائب اجلافةالصهرجيية

23.1425.2118.6627.8729.0226.24البلدان املتقدمة
0.230.670.10-0.000.480.12

0.670.880.195.540.051.06البلدان اليت متر اقتصاداهتا
0.150.000.02-0.01-0.04-0.01مبرحلة انتقالية
75.9473.8181.1365.2070.8571.43البلدان النامية

0.18-0.51-0.130.23-0.31-0.33-
منها:
12.4913.8711.236.9818.178.91أفريقيا

0.07-1.40-0.770.440.36-0.30-
23.4719.6327.2720.3716.4428.30أمريكا

1.35-1.40-1.58-0.31-1.47-0.50-
27.2124.4528.9135.0130.4521.53آسيا

0.531.330.10-0.151.140.54
12.762.8413.722.845.7812.69أوقيانيا

0.710.751.030.52-0.390.07-
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توزيع السعة من احلمولة الطنية الساكنة ألنواع السفن حسب جمموعات بلدان التسجيل يف عام 2018  اجلدول 10-2 
)نسبة مئوية( )تابع(

جمموع 
األسطول

انقالت النفط 
سفن أخرىسفن احلاوايتسفن البضائع العامةاقالت السوائب اجلافةالصهرجيية

0.250.100.031.380.091.27بلدان غري معروفة وبلدان أخرى
0.04-0.12-0.01-0.080.18-0.19

100.00100.00100.00100.00100.00100.00جمموع العامل

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة التجارية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر، في 1 كانون الثاني/يناير. يرد التغير السنوي باألرقام المائلة. مالحظات: 

الرئيسية،  املفتوحة  السجالت  انمية  بلدان  وتستضيف 
مستأثرة بنحو 76 يف املائة من احلمولة الطنية العاملية اليت ترفع العلم 
الوطين، بينما متثل البلدان املتقدمة 23 يف املائة، والبلدان اليت متر 

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أقل من 1 يف املائة )اجلدول 10-2(.

بناء السفن وتكسريها والطلبات  دال- 
اجلديدة منها

تسليم السفن اجلديدة  -1

يف عــام 2017، بلغ جمموع السفن املسلَّمة 65 مليون 
طن إمجايل، أي 5,2 يف املائة من األسطول يف بداية عام 2017 
)اجلدول 2-11(. وإضافة إىل ذلك، مت، يف عام 2017، ختريد 23 
مليون طن إمجايل، فنما األسطول العاملي منواً صافياً بلغ 42 مليون 

طن إمجايل، أي بنسبة منو قدرها 3,3 يف املائة.

وكانت أكرب محولة طنية من السفن اجلديدة املسلَّمة اليت 
جتاوزت 20 مليون طن إمجايل من نصيب قطاع السوائب اجلافة. 
وشهد هذا القطاع أعلى مستوى من نشاط التخريد الذي فاق 
مثانية ماليني طن إمجايل وأحدث منواً صافياً يف أسطول السوائب 
اجلافة بلغ 2,9 يف املائة. ولئن كان بناء السفن اجلديدة يف قطاع 
انقالت النفط الصهرجيية أقلَّ نشاطاً، فإنَّ التخريد فيه كان أضعف، 

مما أدى إىل نسبة أعلى من النمو الصايف بلغت زهاء 5 يف املائة. 
وفــاق مستوى التخريد يف سفن البضائع العامة نظريه يف السفن 
اجلديدة، فصار معدل النمو يف هذا القطاع سلبياً. وظلَّت الصني، 
ومجهورية كوراي، والياابن أكثر البلدان نشاطاً يف جمال بناء السفن، 
فاستأثرت جمتمعة بنسبة 90,5 يف املائة من األطنان اإلمجالية املسلَّمة 
يف عام 2017. وتستحوذ الصني على أكرب حصص السوق يف 
قطاع انقالت السوائب اجلافة وسفن البضائع العامة. أما مجهورية 
كوراي فحققت قوهتا القصوى يف قطاع انقالت النفط الصهرجيية، 
وسفن احلاوايت، وانقالت الغاز، بينما حصلت الياابن على أكرب 
حصصها من السوق يف انقالت املواد الكيميائية الصهرجيية، وانقالت 
السوائب. وأما بقية بلدان العامل، وهي تضم يف الغالب بلدان تقع 
يف أورواب، فهي األقوى يف سفن التموين البحري، وسفن الركاب، 

مبا فيها سفن الرحالت السياحية.

تكسري السفن  -2

كانت عمليات تكسري السفن يف عام 2017 أقلَّ من 
عام 2016 مبا يقارب الربع ابألطنان اإلمجالية، ويف ذاك مؤشر على 
ازدايد درجة التفاؤل يف السوق. ومع حتسُّن األحوال يف السوق، تباطأ 
ختريد انقالت السوائب، وسفن احلاوايت، بينما زادت إعادة تدوير 
الناقالت الصهرجيية. وظلَّت اهلند تستأثر جبل عمليات ختريد السفن، 

تليها بنغالديش، وابكستان )اجلدول 12-2(.

عمليات تسليم السفن اجلديدة، حسب أنواع السفن الرئيسية والبلدان اليت بُنيت فيها يف عام 2017  اجلدول 11-2 
)آالف األطنان اإلجمالية(

اجملموعبقية العاملالفلبنيالياابنمجهورية كورايالصني
709 21319 8354721 1 859 33010 5انقالت النفط الصهرجيية
052 71348023621 7 982640 11انقالت السوائب اجلافة

082 2331 —58875186سفن البضائع العامة
813 11 451 974 408 1 873 5 105 3 سفن احلاوايت
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عمليات تسليم السفن اجلديدة، حسب أنواع السفن الرئيسية والبلدان اليت بُنيت فيها يف عام 2017  اجلدول 11-2 
)آالف األطنان اإلجمالية( )تابع(

اجملموعبقية العاملالفلبنيالياابنمجهورية كورايالصني
185 5 12 52 439 973 3 708 انقالت الغاز

329 1 137 — 531 6 654 انقالت املواد الكيميائية الصهرجيية
675 1 647 1450 473 409 سفن التموين البحري

537 1 174 1 1 197 — 166 العبَّارات وسفن الركاب
607 1 121 — 482 609 395 سفن أخرى

989 22464 9804 9371 50912 33922 23اجملموع

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن التجارية المبحرة التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر. لالطالع على بيانات أكثر تفصيالً عن بلدان بناء السفن األخــرى، انظر  مالحظات: 

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

احلمولة الطنية العاملية املطلوبة، 2018-2000  الشكل 7-2 
)آالف أطنان الحمولة الساكنة(
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سفن البضائع العامةسفن احلاوايتانقالت النفط الصهرجييةانقالت السوائب اجلافة

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة التجارية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر؛ في 1 كانون الثاني/يناير. مالحظات: 
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احلمولة الطنية املبلغ عن بيعها للتكسري، حسب األنواع الرئيسية من السفن والبلدان   اجلدول 12-2 
رت فيها يف عام 2017  اليت ُكسِّ

)آالف األطنان اإلجمالية(

الصنيابكستانبنغالديشاهلند
بلدان غري معروفة - 

تركياشبه القارة اهلندية
بلدان أخرى/غري 

معروفة
اجملموع 
العاملي

 982 0174912405 245 3 935 1انقالت النفط الصهرجيية

 123 47013908 464 2 527 2 460 1 062 1انقالت السوائب اجلافة

 178 4201551028203121081سفن البضائع العامة

 498 89274865014030934 755 1سفن احلاوايت

145590401735387انقالت الغاز

10935024406196انقالت املواد الكيميائية الصهرجيية

 230 3185777901571284041سفن التموين البحري

165355005121277العبَّارات وسفن الركاب

 044 41532101520133231سفن أخرى

 916 61122 257 1 560 1 445 3 459 3 260 6 323 6اجملموع

.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن التجارية المبحرة ذات المحركات التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر. يمكن االطالع على التقديرات لجميع البلدان في الموقع  مالحظات: 

.http://stats.unctad org/shipscrapping :التالي

احلمولة الطنية املطلوبة  -3

ازداد تراجع احلمولة الطنية املطلوبة جلميع أنــواع السفن 
الرئيسية بني عامي 2017 و2018 )الشكل 2-7(. وابملقارنة 
مع الذروة اليت بلغتها يف عامي 2008 و2009، تناقصت احلمولة 
الطنية املطلوبة يف الوقت احلايل بنسبة 62 يف املائة ابلنسبة لسفن 
احلاوايت، و66 يف املائة لناقالت النفط الصهرجيية، و76 يف املائة 
العامة.  البضائع  املائة لسفن  اجلــافــة، و85 يف  السوائب  لناقالت 
أما من حيث الوحدات املعادلة لعشرين قدماً، فاستأثرت السفن 
البالغة سعتها 000 14 وحدة معادلة لعشرين قدماً فأكثر بثلثي 

الطلبات املتعلقة بسفن احلاوايت.

ــا من حيث بلدان بناء السفن، فاستحوذت الصني  وأمَّ
تليها  املطلوبة،  الساكنة  الطنية  مــن احلمولة  املــائــة  على 41.6 يف 
مجهورية كوراي بنسبة 24,3 يف املائة، فالياابن بنسبة 23,6 يف املائة 
)الشكل 2-8(. وجُترى مجيع عمليات بناء السفن اليت تنقل البضائع 
يف آسيا على وجه التقريب. وتركز البلدان الباقية البانية للسفن الوارد 
ذكرها يف الشكل على سفن الركاب، والسفن املتخصصة، مثل سفن 

التموين البحري.

تقييم أوجه املساواة اجلنسانية يف  هاء- 
النقل البحري

يزداد عدد النساء الداخالت إىل قطاع النقل البحري يف 
مجيع األدوار، مبا فيها املالحة، والعمليات البحرية، واستئجار السفن، 
والتأمني، والقانون. ويلتحق عدد أكرب من النساء أيضاً ابلدراسات 
البحرية. ولعلَّ الفضل يف ذلــك يعود إىل اجلهود الرامية إىل تعزيز 
دور املرأة يف قطاع النقل البحري، بوسائل من بينها املبادرات اليت 
تتخذها املنظمة البحرية الدولية لبناء القدرات على الصعيد العاملي، 
ومبادرات منظمة العمل الدولية، واالحتــاد الــدويل لعمال النقل يف 

مضمار وضع املعايري.

بيد انَّ التحدايت تظلُّ قائمة، فمستوى مشاركة املرأة يف 
قطاع النقل البحري ال يزال منخفضاً، إذ يُقدَّر بنسبة 2 يف املائة، 
 World Economic Forum,( كما أنَّ أمناط التمييز يف الوظائف موجودة
 Maritime 2015(. وحسب البياانت املستمدة من املسح الذي أجرته

HR Association يف عام 2017، تتلقى النساء العامالت يف قطاع 

النقل البحري أجوراً تقّل عن أجور الرجال بنسبة 45 يف املائة يف 
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 HR( املتوسط، وهن يشغلن 7 يف املائة فقط من وظائف اإلدارة
Consulting, 2017(. ويبنيِّ اجلدول 2-13 ثالث حصائل النعدام 

املساواة اجلنسانية يف القطاع البحري.

ويشكِّل التغلب على انعدام املساواة اجلنسانية يف القطاع 
البحري عنصراً رئيسياً لسد النقص يف املهنيني املاهرين الذي يعاين منه 
هذا القطاع على حنو قد يؤثر يف عمليات النقل البحري يف املستقبل. 
ويساعد عامالن رئيسيان يف تفسري مستوى مشاركة املرأة املنخفض يف 
.)Turnbull, 2013( قطاع النقل، مها ظروف العمل والتنميط اجلنساين

وفيما يتعلق أبدوار املالحة، تشري ظــروف العمل، على 
سبيل املثال، إىل أنَّ املرافق والبدائل الكفيلة بتدارك ما قد حيدث 

من انقطاع عن العمل بسبب احلمل وسواه من مسؤوليات الرعاية، 
مثل إاتحة ساعات عمل مرنة، وتوفري استحقاقات األمومة، ومرافق 
رعاية األطفال، تنعدم على منت السفن. وتشري ظروف العمل أيضاً 
إىل تعرض النساء للتحرش والعنف، وهو شاغل يتكرر التعبري عنه يف 
قطاع املالحة )MacNeil and Ghosh, 2016(. وتؤدي هذه العناصر 
إىل عزوف املــرأة عن اتباع مسار مهين يف القطاع البحري، أو إىل 
ترك وظيفتها فيه يف وقت مبكر. وأابنت دراسة تناولت الوعي املهين 
أُجريت بني الضباط املتدربني يف جنوب أفريقيا أنَّ املدة املتوقع أن 
تقضيها النساء أثناء مسارهن املهين البحري تبلغ عشر سنوات، وأنَّ 
كثريات منهن يفكرن يف ترك وظائفهن يف بداية سن الثالثني من 

.)Ruggunan and Kanengoni, 2017( أعمارهن

احلمولة الطنية املطلوبة حسب بلد بناء السفن، 2018 الشكل 8-2 
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.Clarksons Research حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
السفن المبحرة التجارية التي تبلغ حمولتها اإلجمالية 100 طن فأكثر؛ في 1 كانون الثاني/يناير. مالحظات: 

ويوجد التنميط اجلنساين، أي التصور الثقايف القائل أبنَّ 
النساء أقلَّ قدرة على تلبية متطلبات الوظيفة يف هذا القطاع، من 
حيث األدوار البدنية يف عمليات املالحة ويف أجزاء أخرى من القطاع 
البحري، مثل التأمني، والقانون وهو وضع قد جيعل أماكن العمل غري 

مواتية للمرأة، أو معادية هلا بشكل صريح )Wu et al., 2017(. وتندرج 
التعليقات اجلنسية غري املناسبة،  يف عــداد التنميط اجلنساين أيضاً 
والدعوات اجلنسية امللحة، واالحتكاك البدين غري املستحب، والتسلط 
)MacNeil and Ghosh, 2016; Turnbull, 2013(. وإضافة إىل ذلك، 
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يشمل التنميط اجلنساين املمارسات التمييزية، وال سيما يف الرتب 
الدنيا وبني األصغر سناً )Ship Technology, 2017(. أما من حيث 
أدوار اإلدارة الربية، فيتضح من دراسة تناولت مسارات املرأة املهنية 
يف أفريقيا الشرقية واجلنوبية أنَّ التنميط اجلنساين يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بنمط العمل املكثف الذي يتسم به ترقي املرأة مهنياً لتحقيق النجاح 

يف نظام القطاع البحري الذي "وضعه الرجل"، ألنَّ النساء يتصورن 
أنَّ عليهن أن يكرسن وقتاً إضافياً، ويبذلن طاقة أكرب من أقرانن من 
الرجال لتحقيق نتائج مماثلة هلم، ألنَّ أرابب العمل يتشككون يف 
كفاءهتن وقدرهتن على األداء كمهنيات حبرايت، كما أنَّ مسامهاهتن 

.)Bhirugnath-Bhookhum and Kitada, 2017( ال حتظى ابلتقدير

انعدام املساواة اجلنسانية يف القطاع البحري اجلدول 13-2 

مستوايت الرتبة الوظيفية تعمل أكثر من 76 يف املائة من قوة العمل النسائية يف وظائف إدارية، وصغرى ومهنية، وتبلغ قلة قليلة من النساء مستوايت اإلدارة 1- 
أو مستوايت أعلى

تشغل 0.17 يف املائة فقط من النساء مناصب يف فرق القيادة التنفيذية
ويبدو أنَّ أكرب حتٍد تواجهه املرأة يتمثل يف الرتقي من املستوى املهين إىل مستوى مهين رفيع

املهام الوظيفية يف املهام التقنية، والبحرية، ووظائف السالمة واجلودة، متثل املرأة 14 يف املائة من قوة العمل، ولعلَّ لذلك صلة بقلة عدد البحارة من 2- 
النساء الاليت ينتقلن إىل وظائف على الرب.

توجد العامالت بكثافة يف الوظائف الصغرى وميثل الرجال 90 يف املائة من مجيع العاملني اآلخرين، مما يوحي أبنَّ الفرص املتاحة 
للمرأة للرتقي قليلة.

ويف وظائف استئجار السفن، متثل املرأة 17 يف املائة من قوة العمل.
ورغم أنَّ غالبية النساء يبقني يف املستوايت اإلدارية والصغرى، فإن متثيلهن أفضل يف املستوايت املهنية، واملهنية العليا، واإلدارية من 

الفئة السابقة
ويف الوظائف التجارية، متثل املرأة 33 يف املائة من قوة العمل، وهي أفضل متثياًل يف مجيع املستوايت من الفئات األخرى

األجور يبلغ الفرق يف األجر املتوسط بني الرجل واملرأة 45 يف املائة3- 
ال توظِّف البلدان اليت توجد فيها أكرب الفوارق يف األجور أي امرأة يف فرق القيادة التنفيذية وتوظِّف قلة منهن يف مستوى املديرين

ابستثناء مستوى الوظائف الصغرى واإلدارية، ُتدفع للرجال يف املتوسط أجور أعلى من النساء

.HR Consulting, 2017 المصدر: 
 Maritime( تعبر الدراسة االستقصائية عن بيانات عن المناصب البرية في جميع انحاء العالم في المنظمات األعضاء في جمعية الموارد البشرية البحرية مالحظة: 

.)HR Association

وترتبط ظروف العمل ابلتنميط اجلنساين ارتباطاً وثيقاً، 
فعلى سبيل املــثــال، قــد تلجأ املـــرأة إىل أمنــاط سلوك حتــاول فيها 
إخفاء صفاهتا األنثوية الظاهرة، والتشبه ابلرجال من حيث امللبس، 
والتواصل االجتماعي مع األقران، لكي جتد لنفسها موطئ قدم يف 
 Acejo and( بيئات مهنة املالحة البحرية اليت يهيمن عليها الرجال
Abila, 2016(. وقد اتسمت اجلهود املبذولة لدمج املرأة يف املسار 

املهين البحري وحمو الفوارق اجلنسانية ابلتذبذب والتناقض، وهي، 
خالفاً ملا تسعى إليه، قد تكرِّس التحامل اجلنساين ضد مشاركة 
املرأة يف مكان العمل )Acejo and Abila, 2016(. فعلى سبيل املثال، 
تقتضي بعض شركات النقل البحري خربة سابقة يف املالحة لتويل 
مناصب اإلدارة يف وسط ترتدد فيه الشركات، يف كثري من األحيان، 
يف توظيف املالحات املبتدائت، فيصبح اجملال لرتقيهن يف املهن 

الربية غري متكافئ.

وُوِضعت، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، عدة أُطر 
وبرامج طوعية دولية للتصدي هلذا التحدي يف شىت جوانبه. فعلى 
عــام 1989،  الدولية، يف  البحرية  املنظمة  املثال، شرعت  سبيل 
الـــذي يــرمــي إىل تعزيز قــدرات  يف تنفيذ بــرانمــج املـــرأة يف التنمية 

ــرأة يف هــذا الــقــطــاع. وتكمن أهـــداف هــذا الــربانمــج الرئيسية،  املـ
الذي ابت ُيسمى "املــرأة يف القطاع البحري"، يف تيسري حصول 
املوظفات البحرايت على تدريب تقين رفيع املستوى. وفضاًل عن 
ذلك، أنشأ االحتاد الدويل لعمال النقل مدونة سلوك للقضاء على 
املضايقات والتسلط على منت السفن. وبشأن العوامل اليت تؤثر 
يف التطور املهين يف األدوار الربية، وضعت املنظمة البحرية الدولية، 
ومنظمات إقليمية، ومجعيات املرأة، بعض األطر. بيد أنَّ تنفيذها 
يتفاوت تفاواتً شديداً على الصعيد اإلقليمي. فمثاًل، أعدت كينيا، 
وموريشيوس، وسيشيل، وجنوب أفريقيا ممارسات يُبتغى منها متكني 
املرأة يف املناصب اإلدارية، واستبقاء النساء العامالت يف وظائفهن، 
 Bhirugnath-Bhookhum( بوسائل من بينها ساعات العمل املرنة

.)and Kitada, 2017

والراجح أنَّ التغلب على أسباب انعدام املساواة اجلنسانية 
هــذه يف القطاع البحري يستدعي أن يبذل العديد من أصحاب 
التطقيم،  البحري، ووكـــاالت  النقل  املصلحة، ومــن بينهم شركات 
وشركات الشحن، والنقاابت، ومنظمات رفاه البحارة، جهوداً منسقة. 

وميكن أن تشمل التدابري إجراءات ُتطبَّق على مستوايت ثالثة.



2 ج ت-أه مكلمو  ملاعلا  كط أ-ا2 كيه - 502

مستوى التعليم

زيادة الوعي باملساواة اجلنسانية 
يف املجاالت البحرية األكاديمية، 

والتشغيلية، وجمال األعامل التجارية 
البحرية

للمسائل  مــراٍع  اتباع نج  لتشجيع  الوعي  زايدة  يتعني 
اجلنسانية يكون أكثر انتظاماً يف هذه املهنة. وميكن أن يتحقق ذلك 
على سبيل املثال إبضافة موضوعات ذات صلة هبذه املسألة يف 
املنهج الدراسي للمؤسسات التعليمية البحرية، واحلرص على توعية 
املوظفني، وتوفري التدريب املنتظم املتعلق ابلتوعية على مستوايت 
أن  وينبغي  وراببنتها.  السفن  ومــديــري  البشرية،  واملـــوارد  اإلدارة، 
الــظــروف على  التدريب على مسائل من قبيل حتسني  يــركِّــز هــذا 
التحرش  عن  ابإلبــالغ  املتعلقة  السياسات  وتطوير  السفن،  منت 

والتمييز اجلنسيني.

احلرص عىل أن ُتعدَّ مناهج مؤسسات 
ن اخلرجيني من  التدريب عىل نحو ُيمكِّ

العمل يف الرب والبحر
سيفتح هذا النوع من املناهج الدراسية مسارات مهنية 
مــتــنــوعــة، ويــتــيــح املــرونــة لــألفــراد املـــدرَّبـــني وذوي اخلـــربة الــذيــن قد 
ال يكونون يف وضع يتيح هلم العمل على منت السفن ومُيكِّن من 

استبقائهم.

املستوى التنظيمي

توفري نظم مستحقات األمومة وإتاحة 
املرونة املالئمة

ر االنتقال من املناصب البحرية إىل  من شأن ذلك أن يُيسِّ
املناصب الربية دون املساس بفرص الرتقي يف السلم اإلداري، وأن 

يساهم يف استبقاء املرأة يف هذا القطاع بدرجة أكرب.

 وضع ممارسات عمل حمايدة
جنسانيًا

ستساعد هــذه املــمــارســات، وال ســيــمــا تلك الــيت تركز 
املــرأة يف مجيع مستوايت  التعيني والرتقية، يف زايدة مشاركة  على 

هذا القطاع.

املستويان املؤسيس والوطني

تشجيع اعتامد مدونات قواعد سلوك 
ومعايري متفق عليها دوليًا

تشمل هذه املدوانت اتفاقية العمل البحري لعام 2006، 
ومدونة قواعد السلوك اليت وضعها االحتاد الدويل لعمال النقل البحري 
للقضاء على التحرش والتسلط على منت السفن. وينبغي إشــراك 
الشركاء االجتماعيني يف رصد إعمال هذه املدوانت، وتشجيع وضع 
سياسات لألعمال التجارية بشأن التحرش والتسلط واعتمادها، فضاًل 

عن تدابري اإلبالغ عن هذه األفعال.

متتني الشبكات اإلقليمية وتوحيدها

سيساعد ذلك يف دعم نشر أفضل املمارسات كأساس 
لتعميم ممارسات جنسانية أفضل يف القطاع البحري.

تعزيز الرشاكات بني فرادى املؤسسات 
ومنظامت رابطات القطاع

تشمل هذه املؤسسات الرابطة النسائية الدولية للشحن 
والتجارة. وينبغي أن توفر الشراكات املعززة اإلرشاد، والربط الشبكي، 
وفرص الزمالة يف األجل الطويل، ومن شأنا أن تساعد يف االستبقاء 
وإاتحة فرص أكرب للتطوير املهين، والتعاون، وتشاطر أفضل املمارسات، 

والعمل عرب احلدود.

إهلام األجيال املقبلة ومتكينها بتحديد 
قدوات نسائية يف القطاع

ميكن أن يشمل ذلك عقد حلقات عمل لتبادل التجارب 
ووضع برامج الرعاية.

التوقعات واالعتبارات املتعلقة  واو- 
بالسياسات

يف عام 2017، منا األسطول العاملي بسرعة فاقت نظريهتا 
يف عــام 2016 بفضل التطورات اإلجيابية اليت حدثت يف الطلب 
التوسُّع  النقل البحري أحجم عن  وأسعار الشحن. بيد أنَّ قطاع 
الذي كان سيضيف سعة تفوق ما هو مطلوب. ومنذ عام 2003، 
كان عام 2017 أول عام سجل فيه األونكتاد منو احلمولة الطنية 
العاملية مبعدل أقلَّ من التجارة البحرية. بيد أنَّ مثة بوادر تشري إىل أنَّ 
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األسطول سيتوسَّع مبعدل أعلى يف عامي 2018 و2019. ويف قطاع 
سفن احلاوايت، مل حيدث، على وجه التقريب، أي ختريد يف النصف 
األول من عام 2018 ويُتوقَّع أن يصل منو السعة الكلية ابلوحدات 
املعادلة لعشرين قدماً إىل 5 يف املائة حبلول كانون الثاين/يناير 2019 
)Clarksons Research, 2018(. ويف األجل املتوسط، هتدف مجهورية 
كــوراي، على سبيل املثال، إىل بناء 200 سفينة جديدة من سفن 
احلاوايت والبضائع اجلافة، وإنشاء وكالة ترّوِج للقطاع البحري، دعماً 
لطلبات التزود بسفن جديدة من خالل االستثمارات، أو توفري الضمان 
لربانمج شراء السفن )Marine Log, 2018(. وملا كانت البلدان تسعى 
إىل دعم قطاعاهتا البحرية، ال سيما يف مضمار ملكية السفن وبنائها، 
ا قد تدعم فعلياً قطاع النقل البحري ومن مث التجارة العاملية بشكل  فإنَّ
غري مباشر. وإن فاقت السعة احلملية اإلضافية الطلب، فسيزداد 
الضغط على أسعار الشحن بفعل السعة الزائدة الناشئة عن ذلك، 
فتزداد االختالالت حدة. وينبغي أن يقرتن تشجيع بناء سفن جديدة 
أكثر كفاءة وتشغيلها بتقدمي حوافز مغرية لتخريد السفن وتكسريها 

حىت يتسىن إدارة السعة املعروضة.

ويستشف مــن عمليات الــدمــج الــيت حدثت يف اآلونــة 
األخرية، واستمرار عملية التوحيد يف النقل البحري ابحلاوايت، أنَّ 
عرض خدمات النقل البحري سيخضع، يف السنوات املقبلة، لسيطرة 
عدد أقل من أي وقت مضى من الناقلني الذين يتعاونون يف إطار 
ثالثة حتالفات عاملية فحسب. ومن منظور العرض، أضافت مكاسب 
التشغيل اليت حققتها التحالفات فعالً سعة فائضة يف السوق. ومبا أنَّ 
التعاون، وتقاسم السفن، يساعدان على استخدام السعة بشكل 
أفضل، فإنَّ عدد السفن املطلوب لنقل األحجام نفسها من البضائع 
يصبح أقــل. وعندما ال يتم ختريد السفن الــيت مل تعد احلاجة إليها 
قائمة، وهو ما حيدث فعالً، فإنَّ الفائض الناشئ عن هذا الوضع يزيد 
ها إىل االخنفاض. وينبغي أن  الضغوط على أسعار الشحن، دافعاً إايَّ
حيرص واضعو السياسات واملنظمون على أن يظل التنافس قائماً بني 
أعضاء التحالفات البحرية يف جمال األسعار، حىت يستفيد الناقلون 
من مكاسب الكفاءة احملققة يف جانب العرض يف شكل ختفيض 

يف أسعار الشحن.

وسينشأ وضع صعب إن اخنفضت أحجام حركة البضائع 
بدرجة ال تسمح، من الوجهة االقتصادية، إال بوجود عدد قليل من 
الناقلني املتنافسني. ويتبنيَّ من سجالت األونكتاد أنَّ عدد الناقلني 
يتناقص، ال سيما يف مضمار اخلدمات املقدمة إىل الــدول اجلزرية 
الصغرية النامية وبعض االقتصادات الضعيفة. ويف أوضــاع من هذا 
القبيل، قد يكون تدخل احلكومات مربراً، وإن كان ضرره قد يكون 

أكثر من نفعه من الناحية العملية. ويستدعي تقييم تداعيات التكامل 
األفقي والرأسي يف هذا القطاع ومعاجلة التأثريات السلبية احملتملة 
حبلول تقبلها مجيع األطراف إشراك اهليئات املعنية ابملنافسة، والناقلني، 
والشاحنني، واملوانئ. وتتيح جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق 
عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية 
التقييدية الفرصة إلجراء مشاورات بني الدول األعضاء يف هذا اجملال.

وما فتئت أحجام السفن املتوسطة وأسطول سفن احلاوايت 
غري املزودة مبعدات التحميل والتفريغ يزدادان. وهلذا الوضع تداعيات 
مهمة على االستثمارات يف احملطات النهائية لتوفري احليز املالئم، والبنية 
التحتية، واملعدات الالزمة خلدمة هذه األساطيل. ومبــا أنَّ أسطول 
السفن املزودة مبعدات التحميل والتفريغ يتناقص، فينبغي أن يغتنم 
واضعو السياسات واملسؤولون عن التخطيط يف املوانئ كل فرصة 

لالستثمار يف أكثر احملطات النهائية املتخصصة مالءمة.

ويــزداد عدد النساء املنضمات إىل قطاع النقل البحري، 
غري أنَّ انعدام املساواة اجلنسانية ال يــزال قائماً من حيث مستوى 
تقلد الوظائف العليا، واملهام الوظيفية، واألجور. وتشكل إزالة هذا 
أساسياً  الــتــوازن اجلنساين يف قطاع النقل البحري عامالً  اخللل يف 
لسد ما يعانيه هذا القطاع من نقص يف املهنيني املهرة قد يؤثر يف 
عمليات السفن يف املستقبل. ويقتضي سد هذا النقص االهتمام 
بعاملني أساسيني، مها ظروف العمل، والتنميط اجلنساين. وينبغي أن 
يبذل القطاع وواضعو السياسات جهوداً تشمل التنسيق بني خمتلف 
أصحاب املصلحة، وإذكاء الوعي، والتشجيع على اعتماد مدوانت 
سلوك متفق عليها دولياً، واملناهج الدراسية املنقحة يف مؤسسات 
التدريب، واخلطط والوسائل اليت تكفل املرونة وتتيح رفع معدالت 

بقاء النساء يف وظائفهن، وحتسني مساراهتن املهنية.

البحري جمرد  النقل  تقدمي خدمات  يتجاوز  أن  وينبغي 
إدارة عمليات السفن. فالتحول الرقمي يف النقل البحري يتيح فرصاً 
عديدة. وتشمل التقنيات اجلديدة املالحة املؤمتتة، ونظم تتبع البضائع، 
ر العمليات، والتجارة، وتبادل البياانت.  واملنصات الرقمية اليت تيسِّ
ر التواصل بني  ومن شأن هذه التقاانت أن خُتفِّض التكاليف، وتيسِّ
اجلهات الفاعلة املختلفة، وترتقي بسلسلة اإلمداد البحري إىل املستوى 
التايل. وبفضل اجلمع بني النظم املتنية واملنصات الرقمية، تصبح السفن 
جزءاً من إنرتنت األشياء. ويكمن التحدي الرئيسي الذي يواجهه 
واضعو السياسات يف كفالة التشغيل البيين الذي يتيح تبادل البياانت 
بسهولة ويسر، ويكفل يف اآلن ذاته األمن السيرباين، وحيمي البياانت 

التجارية احلساسة واخلاصة.
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حوايش هناية الفصل

البياانت الواردة يف هذا الفصل عن احلمولة الطنية وعدد السفن مستمدة من Clarksons Research. وما مل يذكر خالف ذلك، تشمل السفن   )1(
املضمنة يف حتليل األونكتاد مجيع السفن التجارية املبحرة ذات احملركات اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 100 طن فأكثر، ويشمل ذلك سفن احلفر 
البحرية، ووحدات ختزين اإلنتاج والتفريغ العائمة. وال يتضمن ذلك السفن احلربية، واليخوت، وسفن املمرات املائية، وسفن الصيد، واملنصات البحرية 
الثابتة واملتحركة والقوارب. وتقتصر البياانت عن ملكية األسطول على السفن اليت تبلغ محولتها اإلمجالية 000 1 طن فأكثر، إذ إنَّ املعلومات عن 
امللكية الفعلية للسفن األصغر حجمًا ال تكون متوافرة يف كثري من األحيان. ولالطالع على مزيد من البياانت عن األسطول العاملي، مبا يف ذلك 

.http://stats.unctad.org/maritime تسجيل السفن، وملكيتها، وبنائها، وتكسريها، فضاًل عن االحصاءات البحرية األخرى، انظر
رت قيم  ُحِسبت جماميع قيم األسطول اليت نشرهتا Clarksons Research من تقديرات قيمة كل سفينة استناداً إىل نوعها، وحجمها، وعمرها. وُقدِّ  )2(
مجيع الناقالت الصهرجيية للنفط و/أو منتجات النفط، وانقالت السوائب، وانقالت البضائع املختلطة، وسفن احلاوايت، وانقالت الغاز، ابلرجوع 
إىل املصفوفات استناداً إىل القيم التمثيلية للسفن اجلديدة، واملستعملة، واملكسرة اليت قدمها Clarksons Platou brokers. أما ابلنسبة ألنواع السفن 
رت القيمة ابلرجوع إىل التقييمات الفردية، واملبيعات املفاد عنها يف اآلونة األخرية، والقيم املتبقية احملسوبة من أسعار السفن اجلديدة  األخرى، فُقدِّ
املفاد عنها. ومبا أنَّ تغطية السفن املتخصصة وسفن غري البضائع قد ال تكون مكتملة، فإنَّ األرقام قد ال متثل بدقة القيمة الكلية لألسطول التجاري 
العاملي الذي يتجاوز 100 طن إمجايل. وُأجريت تقديرات نظرية استناداً إىل تسليم السفن غري املرتبطة بعقد استئجار فوري، بني مشرٍت راغب يف 

الشراء وابئع راغب يف البيع للدفع النقدي بشروط جتارية عادية. وألغراض هذه العملية، افرُتِض أنَّ مجيع السفن يف حالة جيدة وقابلة لإلحبار.
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ملزيد من النقاش بشأن هذه املسالة، انظر الواثئق اليت نظرت فيها الدورة السابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون املنافسة وسياستها   )3(
http://unctad.org/end/pages/MeetingDetails. الــتــايل:  الــرابــط  على  املتاحة   ،2018 متوز/يوليه   13 إىل   11 بني  ما  الفرتة  يف  املعقودة 

 UNCTAD Transport and Trade Facilitation Newsletter ؛ واملقال عن التوحيد يف خطوط النقل البحري املنتظمة يفaspx?meetingid=1675
No. 76؛ والفصل السادس من استعراض النقل البحري لعام 2017. وميكن االطالع على مؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة، ومؤشر 

.http://stats.unctad.org/maritime :الربط الثنائي خبطوط النقل البحري املنتظمة، ومعلومات عن حساابت املؤشرات على الرابط
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يف عام 2017 ومطلع عام 2018، شهد قطاع النقل البحري حتسناً 
ملحوظاً يف املؤشرات الرئيسية يف أغلب قطاعات السوق، خال سوق الناقالت 
الصهرجيية. ومتثلت العوامل الرئيسية الدافعة يف اقرتان ازدايد الطلب العاملي قوة 
من جهة، واالخنفاض يف منو األسطول، من جهة أخرى. وبوجه عام، حتسَّنت 
أسعار الشحن يف مجيع األسواق يف عام 2017، ابستثناء الناقالت الصهرجيية.

وارتفعت مستوايت أسعار الشحن ابحلاوايت، فتجاوزت املتوسطات 
األداء الذي حتقق يف عام 2016. وكانت القوة الدافعة األساسية هي حتسَّن التوازن 
بني العرض والطلب يف أسواق سفن احلاوايت الذي يعزى إىل ازدايد الطلب قوة، 
فأهنى قطاع النقل البحري ابحلاوايت عام 2017 أبرابح قارب جمموعها سبعة 
باليني دوالر ويعود ُجل ذلك إىل الزايدة امللموسة يف األحجام املنقولة، وأسعار 

الشحن، واإليرادات، واالنضباط يف اإلدارة االستباقية للعمليات.
وخالل السنة، استمر التوحيد يف قطاع احلاوايت، سواء أكان يف شكل 
حتالفات، أو عمليات دمج، أو شراء، وجاء ذلك رداً على البيئة السلبية اليت ظلَّ 
هذا القطاع يواجهها يف السنوات األخرية. ولئن مل يُفد عن حدوث أتثريات سلبية 
مباشرة يف التجارة والتكاليف، فإن َّاملخاوف ال تزال قائمة بشأن أتثري ازدايد الرتكيز 
يف األسواق يف املنافسة ويف تكافؤ الفرص. ولذلك، ينبغي أن تظلَّ اهليئات املعنية 
ابملنافسة، واملنظمون، واحملللون يف جمال النقل، واهليئات الدولية مثل األونكتاد، 
تتحلى ابليقظة. ويف هذا الصدد، كانت الدورة السابعة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي 
الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، املعقودة يف جنيف يف متوز/يوليه 2018، 
فرصة ساحنة اللتقاء ممثلي اهليئات املعنية ابملنافسة وسواهم من أصحاب املصلحة من 
هذا القطاع لتبادل اآلراء بشأن بعٍض من هذه املخاوف، وتقييم مداها وتداعياهتا 
احملتملة على النقل البحري والتجارة البحرية، فضالً عن دور سياسات املنافسة 
وقوانينها يف تبديد هذه املخاوف. ودعا أعضاء الوفود األونكتاد ملواصلة أعمال 
التحليل اليت جيريها يف جمال النقل البحري الــدويل، ويشمل ذلك رصد وحتليل 
التأثريات النامجة عن الرتتيبات التعاونية، وعمليات الدمج، ال يف أسعار الشحن 

فحسب، بل ويف واتئر خدمات النقل البحري، وكفاءهتا، وموثوقيتها
ويف عام 2017، سجَّل سوق شحن السوائب طفرة ملحوظة، أسفرت 
عن مكاسب ملموسة للناقلني، عوَّضت اإليرادات الضعيفة احملققة يف عام 2016. 
ويعزى هذا التحسُّن يف املقام األول إىل تسارع خطى النمو يف التجارة البحرية 
للسوائب اجلافة وإىل منو العرض بدرجة معتدلة. وكان سوق الناقالت الصهرجيية 

معرضاً للضغوط يف عام 2017.
وحدث تطور رئيسي يتمثَّل يف النقاش الدائر حالياً يف املنظمة البحرية 
الدولية بشأن استحداث جمموعة من التدابري القصرية إىل الطويلة األجل بغية احلد 
من انبعااثت الكربون من النقل البحري الدويل. ورهناً ابلنتائج اليت تتوصل إليها 
املفاوضات يف هذا الشأن والتصميم احملدَّد يف املستقبل ألي صك يُعتمد، سيكون 
من املهم تقييم التداعيات احملتملة ذات الصلة ابلنسبة للناقلني، والشاحنني، وتكاليف 
التشغيل، والنقل، فضالً عن التكاليف على التجارة. وسيكون من املهم أيضاً دراسة 
املكاسب والفوائد اليت ميكن أن ُتستمد من هذه التدابري، مبا يف ذلك الصكوك 
املستندة إىل السوق يف النقل البحري وكيف ميكن توجيهها لتلبية احتياجات البلدان 
النامية، وال سيما من حيث عبء تكاليف النقل الواقع على عاتقها وقدرهتا على 
ولوج السوق العاملية. ويتناول هذا الفصل بعض التطورات الرئيسية يف املنظمة 
البحرية الدولية اليت تعاجل انبعااثت غازات الدفيئة من السفن واملسائل ذات الصلة 

هبا، وعلى وجه التحديد يف سياق الصكوك املستندة إىل السوق.
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أسواق الشحن يف عام ٢٠١٧
يف عام ٢٠١٧، حتسنت أسعار الشحن يف مجيع األسواق،

ابستثناء الناقالت الصهرجيية

أسعار الشحن
ابحلاوايت

كان حتسن التوازن بني العرض والطلب يف أسواق 
سفن احلاوايت بفضل ازدايد الطلب قوة القوة 

الدافعة الرئيسية لتحسن أسعار الشحن

أهنى قطاع النقل البحري 
ابحلاوايت عام ٢٠١٧ بفوائد 

بلغ جمموعها
٧ باليني دوالر

زاد متوسط اإليرادات يف مجيع 
قطاعات األسطول

٩٨٦ ١٠ دوالراً يف اليوم
منو التجارة البحرية 

للسوائب اجلافة
٪٤٫٤

منو انقالت السوائب
٪٣

أسعار شحن السوائب 
اجلافة  

سجلت طفرة ملحوظة أسفرت عن 
مكاسب ملموسة للناقلني عوَّضت 
اإليرادات الضعيفة يف عام ٢٠١٦

التوحيد يف سوق 
احلاوايت

مؤشر بورصة البلطيق 
للمنتجات النظيفة منو 
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أسعار الشحن باحلاويات:  ألف- 
حتسينات ملموسة يف السوق

ملحة عامة  -1

حتسَّن سوق الشحن ابحلاوايت حتسناً ملحوظاً يف أعقاب 
بيئة السوق الصعبة يف عام 2016. وكما هو مبنيَّ يف الشكل 1-3، 
منا الطلب العاملي على احلاوايت بنسبة 6,4 يف املائة يف عام 2017، 
فوصل جمموع األحجام إىل 148 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً 
حسب التقديرات. ويعربِّ التطور القوي يف الطلب العاملي على النقل 
البحري ابحلاوايت يف عام 2017 عن حتسُّن البيئة االقتصادية العاملية 
بشكل أساسي. وكان منو الطلب عالياً بدرجة ملحوظة يف الفصول 

الثالثة األوىل مــن ذلــك الــعــام، وإن كانت خطاه قــد تباطأت يف 
الربع األخري منه. ويتوقع األونكتاد أن تتوسَّع التجارة العاملية املنقولة 
ابحلاوايت لتصل إىل معدل منو تراكمي سنوي يبلغ 6,4 يف املائة 
يف عــام 2018، بدعم من االجتاهات االقتصادية اإلجيابية )انظر 

الفصل 1(.

أمَّا العرض العاملي من السعة احلملية لسفن احلــاوايت، 
فنما بنسبة تقديرية قدرها 2,8 يف املائة، فوصل جمموع السعة العاملية 
إىل 256 مليون طن ابحلمولة الطنية الساكنة )انظر الفصل 2(. 
ورغم أنَّ منو العرض كان معتدالً نسبياً، ظلَّ سوق احلاوايت يعاين 
من تسليم سفن احلاوايت العمالقة ومن السعة الزائدة السائدة بني 
السفن الكبرية )اليت تتجاوز محولتها 000 14 وحدة معادلة لعشرين 
قدماً(. ويُتوقع أن ترتفع سعة األسطول العاملي بنسبة 3 يف املائة يف 

عام 2018 )انظر الفصل 2(.

منو الطلب والعرض يف النقل البحري ابحلاوايت، 2017-2007   الشكل 1-3 
)نسبة مئوية(
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 Clarksons Research, Container Intelligence حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بينات الفصل 1، الشكل 1-5 بشأن الطلب، وأعداد مختلفة من المصدر: 
Monthly، بخصوص العرض.

تشير بيانات العرض إلى مجموع سعة األسطول الحامل للحاويات، بما في ذلك السفن المتعددة األغراض وغيرها من أنواع السفن التي بها سعة  مالحظات: 
حملية للحاويات. ويستند نمو الطلب إلى ماليين الوحدات المعادلة لعشرين قدما المرفوعة.
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ورغم استمرار العرض من السعة العاملية لسفن احلاوايت 
من  ملحوظاً  انتعاشاً  الشحن  أسعار  انتعشت  عـــام 2017،  يف 
املنخفضة يف عــــام 2016. وتــعــزز هــذا األداء بفضل  مستوايهتا 
ــــذي شـــهـــده الــطــلــب الـــعـــاملـــي عــلــى خـــدمـــات الــنــقــل  ــاع الـ ــفــ ــ االرت
التجارية. وكما هو  الــطــرق  ابحلـــاوايت يف عــــام 2017 يف مجيع 
ُمبنيَّ يف اجلدول 3-1، ارتفعت أسعار الشحن يف الطرق التجارية 
الرئيسية، وإن ظلَّ التقلب مستها، وسجلت اخنفاضاً يف النصف 
الثاين من العام بسبب منو الطلب الضعيف. وشكَّلت اجتاهات 
السوق اإلجيابية يف البلدان املتقدمة القوة احملركة الرئيسية هلذه الطفرة. 
فخالل تلك السنة، سجَّلت الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب منواً 
اقتصادايً وزايدة يف الطلب على الواردات )انظر الفصل 1(. وزاد 
متوسط أسعار الشحن الفورية عرب احمليط اهلــادئ بنسبة 16,7 
يف املــائــة، ووصــل املتوسط يف طــرق شنغهاي - الساحل الغريب 
للوالايت املتحدة إىل 485 1 دوالر للوحدة املعادلة ألربعني قدماً. 
وارتفعت األسعار يف طريق شنغهاي - الساحل الشرقي للوالايت 
ــام 2016 وبلغت يف  املــتــحــدة بنسبة 17,3 يف املــائــة خــالل عــ
املتوسط 457 2 دوالراً للوحدة املعادلة ألربعني قدماً. ويف طريق 
شنغهاي - أورواب الشمالية، بلغت األسعار يف املتوسط 876 دوالراً 
للوحدة املعادلة لعشرين قدماً، مرتفعة بنسبة 27 يف املائة، بينما 
بلغ متوسط أسعار طريق شنغهاي - البحر األبيض املتوسط 817 
دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً، بزايدة قدرها 19,4 يف املائة 

عن السنة السابقة.

األغـــراض وغــريهــا مــن أنـــواع السفن الــيت هبــا سعة محلية 
للحاوايت. ويستند منو الطلب إىل ماليني الوحدات املعادلة لعشرين 

قدماً املرفوعة.

الــقــوي يف مجيع  النمو  الرئيسية، دعـــم  الــطــرق غــري  ويف 
اجملموعات التجارية التطور اإلجيايب يف أسعار الشحن، اليت ارتفعت 
ارتفاعاً حــاداً يف عـــام 2017، متجاوزة األسعار يف طرق التجارة 
الرئيسية. ومن بني طرق الشمال - اجلنوب، بلغ متوسط أسعار 
)ديــــرابن( 155 1  أفريقيا  الشحن يف طريق شنغهاي - جنوب 
دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً، بزايدة تناهز 98 يف املائة مقارنة 
بعام 2016. ووصلت أسعار الشحن السنوية يف طريق شنغهاي - 
أمريكا اجلنوبية سانتوس 679 2 دوالر يف املتوسط للوحدة املعادلة 
لعشرين قدماً، بزايدة تبلغ 62,7 يف املائة عن متوسط عام 2016. 
وتعزى هذه التطورات، يف املقام األول، إىل النمو الكبري يف الطلب 
من البلدان املصدِّرة للنفط يف أعقاب التحسينات اليت شهدهتا بيئة 

أسعار هذه السلعة.

ــرق آســيــا - الــداخــلــيــة، فــبــلــغ املــتــوســط يف طــرق  ــا طـ ــ أمَّ
شنغهاي - سنغافورة 148 دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً، مقارنة 
مببلغ 70 دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً يف عام 2016، أي 
بزايدة قدرها 111,4 يف املائة. ودعم استمرار االجتاهات اإلجيابية يف 
االقتصاد الصيين ويف اقتصادات انشئة أخرى يف املنطقة هذه األسعار.

أسواق الشحن ابحلاوايت واسعاره، 2017-2010 اجلدول 1-3 
20102011201220132014201520162017سوق الشحن

)دوالرات للوحدة املعادلة ألربعني قدماً(عرب احمليط اهلادئ
شنغهاي - الساحل الغريب 

485 2721 5061 9701 0331 2872 6672 3081 2للوالايت املتحدة

16.7-15.5-23.6-3.1-37.211.1-68.227.8النسبة املئوية للتغري
شنغهاي - الساحل الشرقي 

457 0942 1822 7203 2903 4163 0083 4993 3للوالايت املتحدة

17.3-34.2-13.0714.5-13.563.7-47.814.0النسبة املئوية للتغري
)دوالرات للوحدة املعادلة لعشرين قدماً(الشرق األقصى - أورواب
161629690876 0841 3531 7898811 1شنغهاي - أورواب الشمالية

9.727.0-7.1045.8-53.619.9-28.250.8النسبة املئوية للتغري
253739684817 1511 3361 7399731 1شنغهاي - البحر األبيض املتوسط

19.4-7.4-8.941.0-37.313.9-24.544.1النسبة املئوية للتغري
)دوالرات للوحدة املعادلة لعشرين قدماً(الشمال - اجلنوب

شنغهاي - أمريكا اجلنوبية 
679 6472 1034551 3801 7711 4831 2361 2)سانتوس(

262.062.7-58.7-20.1-19.422.1-33.7-8.0النسبة املئوية للتغري
شنغهاي - أسرتاليا/نيوزيلندا 

189772925818678492526677 1)ملبورن(

6.928.7-27.4-17.1-19.811.6-35.1-20.7النسبة املئوية للتغري
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أسواق الشحن ابحلاوايت واسعاره، 2017-2010 اجلدول 1-3 
20102011201220132014201520162017سوق الشحن

770 1811 4491 8381 9271 0921 9082 3051 2شنغهاي - غرب أفريقيا )الغوس(
49.9-18.5-21.2-4.6-9.647.9-2.617.2النسبة املئوية للتغري
155 0478057606935841 4819911 1شنغهاي - جنوب أفريقيا )ديرابن(
97.8-15.7-8.8-5.6-5.723.1-33.1-0.96النسبة املئوية للتغري

)دوالرات للوحدة املعادلة لعشرين قدماً(داخل - آسيا
شنغهاي - جنوب شرق آسيا 

31821025623123318770148)سنغافورة(

111.4-62.6-0.919.7-21.89.7-34.0النسبة املئوية للتغري
316337345346273146185215شنغهاي - شرق الياابن

26.716.2-46.5-6.72.40.321.1النسبة املئوية للتغري
193198183197187160104141شنغهاي - مجهورية كوراي

35.6-35.0-14.4-7.75.1-2.67.6النسبة املئوية للتغري
شنغهاي - هونغ كونغ )منطقة 

اإلدارية اخلاصة(
11615513185655655—

—-1.8-13.8-23.5-35.1-33.615.5النسبة املئوية للتغري
شنغهاي - اخلليج الفارسي/البحر 

األمحر
922838981771820525399618

54.9-24.0-6.436.0-17.121.4-9.1النسبة املئوية للتغري

.Clarksons Research, Container Intelligence Monthly أعداد مختلفة من  المصدر: 
تستند البيانات إلى متوسطات سنوية. مالحظة: 

مؤشر كونتكس اجلديد، 2018-2010 الشكل 2-3 
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أمانة األونكتاد، استناداً إلى مؤشر كونتكس الجديد الذي تعده رابطة السماسرة البحريين في هامبورغ. المصدر: 
يستند مؤشر كونتكس الجديد إلى تقييمات لمعدالت االستئجار اليومية الحالية لستة أنواع مختارة من سفن الحاويات التي تمثل فئات حجم كل فئة  مالحظات: 
منها: األنواع 100 1 وحدة معادلة لعشرين قدماً لفترة استئجار مدتها سنة واحدة، واألنواع 500 2 و700 2 و500 3 و250 4 وحدة معادلة 

لعشرين قدماً لفترة استئجار مدتها سنتان. أساس المؤشر: تشرين األول/أكتوبر 2007 = 000 1 نقطة.

وسعياً لتدارك السعة الزائدة عن احلاجة وامتصاص أتثري 
فائض السعة، واصل الناقلون بعزم وتصميم يف عام 2017 اللجوء 
إىل اإلحبار البطيء، وحتويل السفن إىل الطرق الفرعية. ويقدَّر حجم 

الوحدات املعادلة لعشرين قدماً اليت استوعبها اإلحبار البطيء من السعة 
اإلمسية منذ هناية عام 2008 بزهاء 3 ماليني وحدة. وأدى نقل السعة 
إىل الطرق الثانوية إىل زايدة يف استئناف استخدام السفن الكبرية يف 
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مجيع الطرق التجارية )Clarksons Research, 2018a(. واسُتخدمت 
السفن الكبرية يف طرق التجارة الرئيسية وهي عملية استدعت أن 
يوازن الناقلون السعة، وأن يوزعوا السفن على الطرق الثانوية، مثل 
طرق الشمال - اجلنوب. ويف الوقت نفسه وعلى غرار ما جاء يف 
الفصل 2، ظلَّ مستوى ختريد السفن مرتفعاً نسبياً - فُدمِّر 4,5 
ماليني طن إمجايل يف عام 2017. وكان متوسط عمر السفن اليت 
ُخرِّدت 21 سنة يف عام Clarksons Research, 2018a( 2017(، وهو 
متوسط ما برح يتناقص على مر السنوات، إذ اخنفض من 33 سنة 
 Hellenic Shipping( 2016 يف عام 2008 إىل 26 سنة يف عام
News, 2017(. وبدعم من منو الطلب، وصل مستوى سفن احلاوايت 

غري املستخدمة الذي بلغ حنو 7 يف املائة من األسطول املستخدم يف 
أواخر عام 2016 ومطلع عام 2017 إىل حنو 2 يف املائة يف أواخر 

.)Barry Rogliano Salles, 2018( 2017 عام

وعلى منوال التطورات اليت حدثت يف الطلب، والعرض، 
واألسعار الفورية، حتسَّن سوق استئجار سفن النقل البحري أيضاً يف 
عام 2017، فزادت األسعار يف معظم القطاعات طوال تلك السنة، 
واقرتن ذلك بقدر من التقلب والتباين يف مجيع أحجام السفن. وزاد 
معدل االستئجار ملدة 12 شهراً فبلغ 378 نقطة يف املتوسط، مقارنة 
مبتوسط قدره 325 نقطة يف عام 2016 )الشكل 3-2(. وكانت 
تلك الطفرة اليت تعزَّزت بعض الشيء بقوة الطلب على احلاوايت 
إيذاانً بظهور هياكل التحالفات اجلديدة اليت اقتضت أن يستأجر 
الناقلون سفناً لسد الثغرات ريثما تتشكَّل شبكاهتم. ومثة عامل آخر 
دفع األسعار إىل االرتفاع متثَّل يف حاجة الناقلني لتلبية االحتياجات 
من السعة يف األجل القصري، ريثما يتم تسليم السفن اجلديدة. فعلى 
 Orient Overseas Container Line شركة  استأجرت  الذكر،  سبيل 
سفناً تبلغ سعتها 000 11 وحدة معادلة لعشرين قدماً من شركة 
Costamare لعملياهتا يف طريق التجارة آسيا - مشال أورواب إىل حني 

وصول وحدات جديدة تبلغ سعتها 000 20 وحدة معادلة لعشرين 
.)JOC.com, 2017( ًقدما

واستهَّل ســوق استئجار سفن احلـــاوايت عــام 2018 
ــقــــارابً، يف  ـــد، مــ اســـتـــهـــالاًل حــســنــاً، فــــزاد مــؤشــر كــونــتــكــس اجلـــدي
املتوسط، 500 نقطة يف نيسان/أبريل 2018، وهو أعلى مستوى 
املخاوف ال تــزال  أنَّ بعض  بيد  له منذ آب/أغسطس 2015. 
الكبرية  السفن  قــد ُيسفر عنه حتــويــل  الـــذي  الــتــأثــري  قائمة حــيــال 
احلجم إىل الطرق الثانوية يف ظل تسليم السفن اجلديدة العمالقة، 
فضاًل عن التأثري الناجم عن عملية التوحيد اجلارية يف السوق يف 
استخدام السفن من ِقبل الناقلني الرئيسيني الذين قد يسعون إىل 
إىل  ويسعون  سفنهم  أو يستخدمون  السعة،  مــن  الــعــرض  ترشيد 
إهناء استئجار السفن املستأجرة للتحكم يف العرض من األسطول 

.)The Loadstar, 2018(

النقل البحري العاملي باحلاويات:   -2
عام من النمو اإلجيايب واألرباح

بــعــد عــام تــكــبــد فــيــه خــســائــر يف عــــــــام 2016، أهنــى 
قطاع النقل البحري ابحلــاوايت عــام 2017 حمققاً أرابحــاً قارب 
املقام  يف  تعزى   ،)Drewry, 2018( دوالر  باليني  سبعة  جمموعها 
الشحن،  وأســعــار  املنقولة،  األحــجــام  امللموسة يف  لــلــزايدة  األول 
واإليرادات، فضاًل عن إدارة العمليات بشكل استباقي ومنضبط. 
قطاع  التشغيل يف  نــتــائــج  أفــضــل   CMA CGM شــركــة  وســجــلَّــت 
النقل البحري ابحلــاوايت، فبلغت إيراداهتا األساسية قبل الفوائد 
 CMA CGM, 2018a; CMA( دوالر  بليون   1.575 والــضــرائــب 
CGM, 2018b(. وحلت شركة Maersk يف املرتبة الثانية مبكاسب 

بلغت 700 مليون دوالر )A. P. Moller-Maersk, 2018(. وجاءت 
شركة Hapag-Lloyd  يف املرتبة الثالثة أبرابح قدرها 410,9 ماليني 
يورو )حنو 480 مليون دوالر( )Hapag-Lloyd, 2018(. ويرد يف 
اإلطار 3-1 عرض وجيز لألداء املايل واألنشطة ذات الصلة به 

لفئة خمتارة من الناقلني.

األداء املايل واألنشطة ذات الصلة به ألهم ثالثة خطوط للنقل البحري يف عام 2017 اإلطار 1-3 

CMA CGM

يف عام 2017، اتسم الوضع املايل لشركة CMA CGM  بزايدة يف اإليرادات بلغت 32,1 يف املائة، فوصلت إىل 21,1 
بليون دوالر. وبفضل زايدة يف أسعار الشحن واألحجام، ارتفع إيرادها املتوسط ابلوحدة املعادلة لعشرين قدماً بنسبة 9 يف املائة عما 

كان عليه يف عام 2016.
ووصلت إيراداهتا األساسية قبل الفائدة والضرائب إىل 1.575 بليون دوالر، هبامش قدره 7,5 يف املائة من اإليــرادات 
األساسية قبل الفائدة والضرائب، ابرتفاع بلغ 7,3 نقاط عن السنة السابقة. وأمكن حتقيق ذلك بفضل زايدة يف متوسط اإليرادات 
ابلوحدة املعادلة لعشرين قدماً املنقولة والتحكم يف تكاليف الوحدة، اليت ارتفعت ارتفاعاً طفيفاَ بنحو 1,6 يف املائة، رغم االرتفاع 

الشديد يف أسعار الوقود.
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وحققت شركة النقل البحري رحباً صافياً مقداره 701 مليون دوالر يف عام 2017، ابرتفاع حاد مقارنة بعام 2016 حيث 
سجلت خسارة بلغت 452 مليون دوالر.

ونقلت شركة CMA CGM  زهاء 19 مليون حاوية، بزايدة قدرها 21,1 يف املائة يف عام 2016. وتعزى هذه الزايدة إىل 
 American President مسامهات مجيع خطوط النقل البحري اليت تشغلها هذه اجملموعة، إضافة إىل املسامهة األوىل لسنة كاملة من

Lines  اليت نقلت أكثر من 5 ماليني وحدة معادلة لعشرين قدماً وسامهت مببلغ 340 مليون دوالر يف دخل اجملموعة التشغيلي.

ويف تشرين األول/أكتوبر 2017، استحوذت CMA CGM على شركة Sofrana، وهي مشغل يعمل يف جزر احمليط اهلادئ 
اجلنوبية، وأهنت، يف كانون األول/ديسمرب، شراء Mercosul Line، وهي من أهم اجلهات الفاعلة يف سوق الربازيل احمللية للنقل البحري 

ابحلاوايت.
،، وهو أكرب حتالف لتشغيل سفن النقل البحري يف العامل، يقدم 40  Ocean Alliance ويف 1 نيسان/أبريل 2017، أُقيم حتالف

خدمة وميتلك أكثر من 320 سفينة.
ويف عــام 2017، سارعت اجملموعة خطى عملية التحول الرقمي فيها. وُشرع يف تنفيذ مبادرات عديدة يف إطار إنشاء 
CMA CGM Ventures املكرسة لالستثمارات املؤسسية يف التقاانت املبتكرة، وإقامة شراكات مع جمموعات التجارة اإللكرتونية الرئيسية 

وسواها من األنشطة الشبيهة.
ويف عـــام 2017، تسلمت CMA CGM السفينة Antoine de Saint-Exupery، وهي أكرب سفينة حــاوايت ترفع العلم 
الفرنسي. وتتسم هذه السفينة بعدد من اخلصائص اجلديدة املراعية للبيئة، من بينها نظام ملعاجلة مياه الصابورة تقتضيه املنظمة البحرية 
الدولية لتخفيف وطأة نقل األنواع البحرية الغازية. والسفينة مزودة بتقاانت رائدة مثل Becker Twisted Fin اليت متكن من حتسني أداء 
املروحة الذي يساعد يف ختفيض الطاقة املستخدمة بدرجة ملموسة وخيفض انبعااثت اثين أكسيد الكربون بنسبة 4 يف املائة، ومبحرك 
من اجليل اجلديد خُيفض بدرجة ملموسة استهالك الزيت )أقل بنسبة 25 يف املائة( واستهالك الوقود مبا يؤدي إىل ختفيض انبعااثت 

اثين أكسيد الكربون بنسبة 3 يف املائة يف املتوسط)أ(.

Maersk

زادت إيرادات شركة Maersk  بنسبة 14,9 يف املائة يف عام 2017 فوصلت إىل 23.8 بليون دوالر مقارنة مببلغ 20.7 بليون 
دوالر يف عام 2016. ويعزى ذلك يف املقام األول إىل زايدة يف األحجام ويف املعدل املتوسط ألسعار الشحن البالغ 11.7 يف املائة.

وبلغت اإليرادات قبل الفائدة والضرائب 700 مليون دوالر يف عام 2017، مقارنة خبسارة قدرها 396 مليون دوالر يف 
عام 2016. وأفادت شركة Maersk  عن استئناف األرابح مبقدار 521 مليون دوالر يف عام 2017، مقارنة خبسارة قدرها 384 
مليون دوالر يف عام 2016. وحتققت هذه النتائج بفضل ارتفاع إيرادات الشركة وتكلفة الوحدة ابلسعر الثابت لوقود السفن اليت تكاد 
متاثل النتائج يف عام 2016. بيد أنَّ تكلفة الوحدة ابلسعر الثابت لوقود السفن أتثرت سلباً هبجوم سيرباين وقع يف الربع الثالث من 
عام 2017 وبتناقص استخدام رحالت الذهاب واخنفاض األحجام يف رحالت العودة. وزادت تكلفة الوحدة الكلية بنسبة 4.9 يف 

املائة يف عام 2017، ويعود ذلك يف جله إىل الزايدة يف متوسط سعر وقود السفن.
وزادت األحجام املنقولة من 10.41 ماليني وحدة معادلة ألربعني قدماً يف عام 2016 إىل 10.73 ماليني يف عام 2017، 
أي بزايدة قدرها 3.0 يف املائة، رغم التأثري السليب الذي أحدثه اهلجوم السيرباين. وتعزى الزايدة يف األحجام إىل ارتفاع األحجام يف طريق 
الشرق - الغرب بنسبة 2.4 يف املائة، وأحجام طريق الشمال - اجلنوب بنسبة 2,2 يف املائة، واألحجام األقاليمية بنسبة 7,3 يف املائة.

.Mercosul Line وتصفية االستثمار يف Hamburg Süd واكتمل يف كانون األول/ديسمرب 2017 احلصول على شركة
ويف مضمار الرقمنة، استهلت شركة، Maersk  برانجماً إلدارة احلاوايت عن بعد للزبناء يف متوز/يوليه 2017، حيدد موقع 
 A. P. Moller-Maersk احلاوايت املربدة طوال رحلتها، وأحوال احلرارة والرطوبة داخل كل حاوية. ويف كانون الثاين/يناير 2018، أعلنت
Group  وInternational Business Machines (IBM) عن اعتزامهما إقامة مشروع مشرتك لتوفري حلول أكثر جناعة لرقمنة واثئق سلسلة 

اإلمداد وطرائق مأمونة ملمارسة التجارة العاملية ابستخدام تقنية سلسلة السجالت املغلقة.
واستلمت شركة Maersk 5 سفن من أصل 11 سفينة من اجليل الثاين من طراز Triple-Es و4 سفن من أصل 9 سفن 
تبلغ سعتها 200 15 وحدة معادلة لعشرين قدماً، كانت قد طلبتها يف عام 2015. وحلت السفن اجلديدة حمل السفن القدمية األقل 

كفاءة منها، وأعادت شركة Maersk  تدوير 16 سفينة يف عام 2017 يف إطار هذه العملية.
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Hapag-Lloyd

يف 24 أاير/مايو 2017، مت دمج Hapag-Lloyd  وUnited Arab Shipping Company واكتمل اإلدماج التشغيلي لشركة 
the United Arab Shipping Company Group يف أواخر شهر تشرين الثاين/نوفمرب. وبفضل زايدة أحجام النقل ومتوسط أسعار 

الشحن، وتضمني شركة United Arab Shipping Company Group، أفادت شركة Hapag-Lloyd  عن إيرادات قدرها 9.97 باليني 
يورو مقارنة مببلغ 7.73 باليني يورو يف عام 2016.

وبلغ متوسط أسعار الشحن 051 1 دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً، متجاوزاً مستوى السنة السابقة بنسبة 1.4 يف 
املائة )2016، 036 1 دوالراً للوحدة املعادلة لعشرين قدماً(. وكان للزايدات اليت حدثت يف أسعار الشحن، وال سيما يف طرق الشرق 

األقصى، والشرق األوسط، وأمريكا الالتينية، التجارية، أتثري إجيايب يف اإليرادات.
وبلغت نتائج Hapag-Lloyd  التشغيلية )اإليرادات قبل الفائدة والضرائب( 410.9 ماليني يورو )حنو 480 مليون دوالر(، 
متجاوزة بشكل واضح مستوى السنة السابقة البالغ 126.4 مليون يورو. وبذلك، بلغت اإليرادات قبل الفائدة وهامش الضرائب 4,1 

يف املائة )السنة السابقة: 1,6 يف املائة(.
وارتفعت األحجام املنقولة بنسبة 29 يف املائة يف عام 2017، فوصلت إىل 803 9 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، 
 United Arab Shipping مقابل 599 7 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً يف عــام 2016، ويعزى ذلك أساساً إىل احتياز شركة

Company. وأدى ذلك أيضاً إىل زايدة ملموسة يف حجم السفينة املتوسط وإىل ختفيض يف عمر السفن املتوسط.

وزادت نفقات النقل مبقدار 626 1 مليون يــورو فبلغت 990 7 مليون يــورو، مقارنة مببلغ 364 6 مليون يــورو يف 
 .United Arab Shipping Company Group عام 2016. وميثل ذلك زايدة مبقدار 25.5 يف املائة تعزى يف املقام األول إىل حيازة شركة
وإىل ما أحدثه ذلك من منو يف أحجام النقل وارتفاع أسعار وقود السفن. وبنسبة بلغت 19.9 يف املائة، بدون تكاليف وقود السفن، 

زادت نفقات النقل مبعدل أدىن كثرياً من الزايدة يف أحجام النقل )29.0 يف املائة(.
ويستخدم النقل البحري ابحلاوايت تكنولوجيا املعلومات يف عمليات من قبيل إدارة العائدات، وعطاءات النقل البحري، 
وإدارة حجم البضائع، وتصميم خدمات شحن جديدة، وتشغيل الرحالت الفارغة. وأُنشئت يف عام 2017 قناة رقمية ووحدة حاضنة 

لالبتكارات إلعداد خدمات ومناذج أعمال جديدة متاحة بوسائط رقمية.
.Carriers’ annual reports (2017) and websites المصدر: 

.https://shipinsight.com/articles/cma-cgm-takes-delivery-20600-teu-flagship-antoine-de-saint-exupery )أ(   

تواصل عملية التوحيد يف سوق   -3
احلاويات

ــام 2017، تواصلت عملية التوحيد، مــن خالل  يف عــ
عمليات اإلدمــاج والشراء، أو التحالفات، يف قطاع احلــاوايت رداً 
على البيئة السلبية واخلسائر اليت تكبدها هذا القطاع يف السنوات 
األخرية. وسجلت اخلطوط الرئيسية للنقل ابحلاوايت يف العامل خسارة 
تشغيلية مجاعية بلغت 3.5 باليني دوالر يف عام 2016، حسب 
التقديرات، وهو أول عجز سنوي هلذه اخلطوط منذ عــام 2011 

.(Lloyd’s Loading List, 2017)

ومشلت عمليات الدمج والشراء اليت أُجريت يف عام 2018 
 “K” Line )Kawasaki دمج اجملموعات الياابنية لتشغيل سفن احلاوايت
 NYKو ،Mitsui Osaka Shosen Kaisha Linesو ،)Kisen Kaisha

 Ocean Network لتشكيل Lines (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha)

Express والدمج املعتزم لشركة Orient Overseas Container Line مع 

 China وستحتل شركة .China Ocean Shipping Company شركة
Ocean Shipping Company املرتبة السادسة يف العامل من حيث سعة 

السفن، إذ تبلغ سعتها الرتاكمية 1.53 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً )أكرب من سعة Evergreen البالغة 1.1 مليون وحدة معادلة 
لعشرين قدماً وأقلَّ قليالً من سعة Hapag-Lloyd اليت تصل إىل 1.55 
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً( )انظر الفصل 2(. وحبلول كانون 
الثاين/يناير 2018، استأثرت أكرب 15 شركة نقل بنسبة 70.3 يف 
املائة من السعة الكلية. وتتحكم الشركات اخلمس الرئيسية وهي 
و  CMA CGMو  Mediterranean Shipping Companyو  Maersk

China Ocean Shipping Company وHapag-Lloyd أبكثر من 50 

يف املائة من السعة السوقية. وزادت حصتها بدرجة أكرب إبكمال 
التكامل التشغيلي لعملية اإلدماج اجلديدة يف عام 2018، فصارت 
أكرب 10 شركات تتحكم يف حنو 70 يف املائة من سعة األسطول 

حبلول حزيران/يونيه 2018 )انظر الفصل 2(.
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وإن أُحِسن إعداد عمليات الدمج واقرتنت ابسرتاتيجيات 
انجعة لتنفيذها، فبوسعها أن حتقق مزيداً من القيمة، وتساعد الناقلني 
على حتسني األداء وأوجه التآزر يف مضمار التشغيل. فعلى سبيل 
الذكر، يُتوقع أن ترتاوح أوجه التآزر يف التكاليف الناشئة عن دمج 
شركة Hamburg Süd مع شركة Maersk  بني 350 و400 مليون دوالر 
حبلول عام 2019، ويعزى ذلك يف األساس إىل تكامل الشبكات 
 A. P.( وحتقيق الكفاءة القصوى فيها، وإىل توحيد إجراءات الشراء
Moller-Maersk, 2018(. وتقدِّر شركة Hapag-Lloyd اليت ُدجِمت مع 

شركة United Arab Shipping Company  يف أاير/مايو 2017 أن 
حتقق 435 مليون دوالر من أوجه التآزر يف التكاليف ابتداًء من 
عــام 2019 نتيجة لعملية الدمج )Hapag-Lloyd, 2017(. وتتوقع 
 Orient Overseas وشركة China Ocean Shipping Company شركة
Container Line أيضاً أوجه آتزر ملموسة يف التكاليف مع حفاظهما 

www. hellenicshippingnews.com/ على ماركتني منفصلتني )انظر
.)container-shipping-more-mergers-better-mergers

يف  العامليني  الناقلني  بــني  التحالفات  هيكلة  وأُعــيــدت 
 Ocean2  وM عـــــام 2017 لــتــكــويــن ثـــالث حتــالــفــات أكـــرب هــي
Alliance، وThe” Alliance“)1(. وأسفرت عملية إعادة التشكيل 

هذه عن تكوين هيكل سوقي شديد الرتكيز وال سيما يف الطرق 
جمتمعة  الثالثة  التحالفات  هــذه  تستأثر  حيث  الرئيسية  التجارية 
بزهاء 93 يف املائة من طرق الشرق - الغرب، اتركة 7 يف املائة 
 The( للناقلني اآلخرين العامليني واإلقليميني األصغر حجماً منها
Maritime Post, 2018(. أما من حيث السعة اليت تستخدمها هذه 

التحالفات يف طرق الشرق - الغرب الثالث جمتمعة، فيتبنيَّ من 
الشكل 3-3 أنَّ Ocean Alliance ُيشكِّل أكرب هذه التحالفات 
الــســوق، يليه حتــالــف 2M، حبصة  املــائــة مــن  حبصة تبلغ 36 يف 
قدرها 31 يف املائة، مث The” Alliance“  حبصة تبلغ 26 يف املائة، 
استناداً إىل البياانت املتاحة حىت أاير/مايو 2018. أما نسبة 7 
يف املائة املتبقية، فتعود إىل انقلني غري أعضاء يف التحالفات ترتاوح 

السعة اليت يستخدموهنا حسب الطرق اليت يعملون فيها.

السعة اليت تستخدمها التحالفات يف طرق الشرق - الغرب الرئيسية، 2018   الشكل 3-3 
)نسبة مئوية(
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2M Ocean Allianceمشغلون آخرون "The" Alliance

طرق الشرق -
الغرب الرئيسية

طرق آسيا -
أورواب التجارية

طريق التجارة
عرب األطلنطي

طريق التجارة عرب
احمليط اهلادئ

.MDS Transmodal, 2018 المصدر: 
البيانات حتى أيار/مايو 2018. مالحظة: 

وبعقد مقارنة مع عام 2014، اخنفض العدد املتوسط 
البحري  النقل  يقدمها مجيع مشغلي خطوط  الــيت  اخلــدمــات  من 
الــثــاين  الــربــع  خــدمــة يف  فبلغ 474  املــائــة  بنسبة 6 يف  املنتظمة 

ــام 2018، بعد أن كــان عددها 504 خدمات يف الربع  من عـ
األول من عــام The Maritime Post, 2018( 2014(. وأما عدد 
اخلدمات اليت يقدمها أعضاء التحالفات، فزاد من 150 خدمة 
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يف الربع األول من عــام 2014 إىل 297 خدمة يف الربع الثاين 
من عام 2018 )بزايدة قدرها 98 يف املائة(. وأمَّا اخلدمات اليت 
يقدمها مشغلون آخرون من غري أعضاء التحالفات، فاخنفضت 
األول من  الـــربـــع  خـــدمـــة يف  مـــن 431  ملـــائـــة  بــنــســبــة 46.2 يف 
ــام 2014 إىل 232 خــدمــة يف الــربــع الــثــاين مــن عـــام 2018  عــ
اخنفاض  إن كــان  مل يتضح  ولئن   .)The Maritime Post, 2018(
اخلدمات قد أثَّــر سلباً يف اخليارات املتاحة للشاحنني، فــإنَّ هذا 
ــاه يــنــطــوي عــلــى مــا يــثــري الــقــلــق إن غـــدا مــســتــدامــاً. وحيــس  ــ االجتـ
املشغلون الصغار غري املنضوين حتت لواء أي حتالف بوقع التوحيد 
املتزايد، فحصتهم من السعة املستخدمة تبلغ 2 يف املائة يف طرق 
آسيا - أورواب التجارية، و8 يف املائة يف طريق التجارة عرب احمليط 
الــتــجــارة عــرب احمليط اهلــادئ  املــائــة يف طريق  األطلنطي، و12 يف 
مــن هــؤالء املشغلني يــركــزون، يف  )الشكل 3-3(. بيد أنَّ كــثــرياً 
حاالت عديدة، بدرجة أكرب على الصعيد اإلقليمي، وينشطون 

عادة يف األسواق املتخصصة، أو يف الطرق الفردية.

وابلنسبة للشاحنني، يعين ازدايد التوحيد تناقص اخليارات 
اليت يتيحها هلم الناقلون، واحنسار املنافسة، وهو، يف هناية املطاف، 
جيعل الناقلني يف وضع أفضل للتأثري يف أسعار السوق، وزايدة أسعار 
الشحن )انظر الفصل 1(. بيد أنَّ األدلة اليت تثبت حدوث ذلك 
يف عام 2017 غري متوافرة، إذ إن العمليات اليت جتريها التحالفات 
مل تتضح معاملها بعد، كما أنَّ قطاع النقل البحري ما فتئ يسعى 
جاهداً لتحقيق وفورات احلجم وختفيض تكاليف التشغيل، وحتسني 
اســتــخــدام الــعــرض - السعة يف طــرق بعينها الـــذي خيــل ابلــتــوازن 
يف مؤشرات السوق األساسية يف عامل تكتنفه الشكوك. بيد أنَّ 
املخاوف ال تــزال قائمة من أن ينال ازدايد الرتكيز والتوحيد من 
املنافسة ويلحق الضرر ابلسوق، وأسعار الشحن، والشاحنني، على 
حنو ما جاء يف اإلصدارات السابقة من استعراض النقل البحري. 
ولــذا، ينبغي تعزيز الــدور الرقايب الــذي تضطلع به اهليئات املعنية 
ابملنافسة واملنظمون، وزايدة قدراهتم لرصد تطور التحالفات احلالية، 
واستعراض عمليات الدمج والشراء، ضماانً للمنافسة املنصفة، ومنعاً 
رة ابلتنافس. فوقع هذه املمارسات قد يكون شديد  للممارسات املضِّ
الوطأة على صغار املتعاملني يف السوق من ذوي القدرة التفاوضية 
بلدان انمية. ويف الوقت  ينتمون إىل  الضعيفة، ويف صدارهتم من 
ذاته، ينبغي أن تراعي السلطات والشاحنون جودة اخلدمات املقدمة 
الناشئة عن  التأثريات  وتنوعها، فضاًل عن  للشاحنني وموثوقيتها 
التنافس يف األسعار. وينبغي أن تنظر اهليئات املعنية ابملنافسة أيضاً 
يف التأثري الناشئ عن عوامل من قبيل نطاق اخلدمات وجودهتا، 
وتواتر السفن، ونطاق املوانئ اليت ختدمها، وموثوقية اجلداول الزمنية 

.)UNCTAD, 2018(

أسعار شحن السوائب اجلافة:  باء- 
انتعاش ملحوظ

انــتــعــش ســـوق الــســوائــب اجلـــافـــة انــتــعــاشــاً مــلــحــوظــاً يف 
عــام 2017، فتجاوز منو الطلب على التجارة البحرية للسوائب 
اجلــافــة نــظــريه يف األســـطـــول بــســبــب ازدايد الــطــلــب عــلــى السلع 
فشيئاً. وعلى  السفن شيئاً  الفائض من  تناقص  بينما  األساسية، 
حنو ما جاء يف الفصل 1، زادت شحنات السوائب اجلافة البحرية 
بنسبة 4.4 يف املائة يف عام 2017، مقارنة بنسبة 2.0 يف املائة 
ــام 2016. أمــا منــو أســطــول انقــالت الــســوائــب، فظلَّ عند  يف عــ
عـــام 2017؛  املائة يف  فبلغ 3.0 يف  فيه  التحكم  مستوى ميكن 
واخنفضت عمليات تسليم السفن إىل ما يقارب 20 مليون طن 
إمجايل، وزادت أنشطة ختريد السفن، فتجاوزت مثانية ماليني طن 

إمجايل )انظر الفصل 2(.

للسوائب  البلطيق  بــورصــة  مــؤشــر  انتعش  لــذلــك،  وتبعاً 
اجلــافــة، ال سيما وأّن عــــام 2016 كــان مــن أضــعــف ســنــواتــه منذ 
األزمة املالية. وكما هو مبنيَّ يف الشكل 3-4، بلغ متوسط املؤشر 
حنو 153 1 نقطة، ووصل ذروته مبقدار 619 1 نقطة يف كانون 
األول/ديسمرب 2017، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ عام 2013 

حني وصل إىل 178 2 نقطة.

وكانت النتيجة أن زاد متوسط اإليرادات يف مجيع قطاعات 
األسطول فوصلت يف املتوسط إىل 986 10 دوالراً يف اليوم يف 
عام 2017، بنسبة ارتفاع قدرها 77 يف املائة عن املستوايت املنخفضة 
يف عام Clarksons Research, 2018b( 2016(. وشهد هذا القطاع 
انتعاشاً قوايً يف أسعار االستئجار ألنَّ النمو يف الطلب على السلع 

األساسية جتاوز الزايدة يف األسطول.

سفن كيب سايز  -1

ــام 2017 حتسُّناً  حتسَّن ســوق سفن كيب سايز يف عــ
ملموساً يعزى جله إىل الطفرة يف النمو يف واردات الصني من ركاز 
احلديد وانتعاش جتارة الفحم، مما ساعد على احلد من مستوى قدرة 
العرض. وحتسَّنت أسعار االستئجار والشحن حتسُّناً ملموساً يتجلى 
يف مؤشر البلطيق املتوسط لسفن كيب سايز لطرق املشارطات الزمنية 
األربعة واخلمسة اليت سجلت مستوى يومياً عالياً بلغ 227 14 
دوالراً و291 15 دوالراً، على التوايل، أي ضعف متوسط األسعار 

يف عام 2016 )الشكل 5-3(.
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مؤشر بورصة البلطيق للسوائب اجلافة، 2018-2003 الشكل 4-3 
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حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات من بورصة البلطيق. المصدر: 
فئة  مــن  الجافة  السوائب  نــاقــالت  المؤشر  ويشمل  الزمنية.  المشارطة  أســاس  على  الرئيسية  الجافة  للسوائب  أهــم 20 طريقاً  مــن  المؤشر  يتألف  مالحظات: 
هاندي سايز، وسوبراماكس، وبنماكس، وكيب سايز، التي تحمل سلعاً أساسية مثل الفحم، وركاز الحديد، والحبوب. أساس المؤشر: 1 تشرين 

الثاني/نوفمبر 1999 =334 1 نقطة.

سفن بنامكس  -2

حتسَّنت أحوال السوق أيضاً حتسناً ملحوظاً يف قطاع سفن 
بنماكس من املستوايت السابقة الشديدة االخنفاض يف عام 2016، 
مدعومة ابلتحسن الــذي طــرأ على الــتــوازن بــني الــعــرض والطلب. 
وبلغ متوسط مؤشر البلطيق لسفن بنماكس لطرق املشارطة الزمنية 

األربعة 570 10 دوالراً يف اليوم يف عام 2017، مرتفعاً بنسبة 75 
يف املائة من متوسط عام 2016. وعزَّز التحسن يف الطلب بفعل 
التوسُّع يف شحنات الفحم واحلبوب والنمو القوي يف جتارة السلع 
األساسية السائبة الثانوية الرئيسية االجتاهات اإلجيابية. ويف الوقت 
ذاته، بقي النمو يف جانب العرض معتدالً، فزاد األسطول بنسبة 2.7 

.)Clarksons Research, 2018b( يف املائة
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اإليرادات اليومية لناقالت السوائب، 2018-2009  الشكل 5-3 
)دوالرات في اليوم(
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متوسط طرق املشارطات
األربعة لسفن بنماكس

متوسط طرق املشارطات
الستة لسفن هاندي سايز

متوسط طرق املشارطات
اخلمسة لسفن كيب سايز

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من Clarksons Research Shipping ومؤشر بورصة البلطيق. المصدر: 

سفن هاندي سايز وسوبراماكس  -3

على املنوال نفسه، حتسَّنت األحوال يف سوق سفن هاندي 
سايز يف عام 2017. وبلغ متوسط مؤشر البلطيق لسفن سوبراماكس 
يف طرق املشارطات الزمنية الستة 185 9 دوالراً يف اليوم، مرتفعاً 
بنسبة 46 يف املائة )270 6 دوالراً يف اليوم(، ووصل مؤشر البلطيق 
لسفن هاندي سايز لطرق املشارطات الزمنية الستة 662 7 دوالراً 
يف املتوسط يف اليوم مقابل 974 4 يف اليوم يف عام 2016، أي 
ابرتفاع قدره 54 يف املائة عن عام 2016 )الشكل 3-5(. وتعزَّزت 
أوجه التحسن هذه بفعل االجتاهات اإلجيابية بدرجة أكرب يف جانب 
الطلب )منو جتارة الفحم، واحلبوب، والسوائب الثانوية( واستمرار 
النمو احملدود يف العرض. ويف عام 2018، ستدعم أوجه التحسُّن 
اليت طرأت على التوازن األساسي النمو اإلجيايب ألسعار النقل البحري 

للسوائب اجلافة.

أسعار الشحن بالناقالت  جيم- 
الصهرجيية: سنة حافلة بالتحديات

بوجه عــام، كان عــام 2017 عاماً حافاًل ابلتحدايت 
يف سوق الناقالت الصهرجيية، ألسباب أييت يف صدارهتا الضغط 
الذي تعرضت له األسواق من جراء النمو املستمر يف قدرة العرض، 
وال سيما يف قطاع انقــالت النفط اخلــام الصهرجيية، الــذي اقرتن 
برتاجع مماثل يف منو الطلب. وتشري التقديرات إىل أنَّ جتارة الناقالت 
الصهرجيية العاملية توسَّعت مبعدل منوي سنوي متوسط بلغ 3.0 يف 
املائة يف عام 2017 )انظر الفصل 1(؛ ومنا أسطول انقالت النفط 
اخلام الصهرجيية بنسبة 5 يف املائة وزاد أسطول انقالت املنتجات 
الصهرجيية بنسبة 4.2 يف املائة )Clarksons Research, 2018c(. وظلَّ 
النمو السريع يف سعة الناقالت الصهرجيية اليت تنقل النفط اخلام 
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واملنتجات يؤثر يف توازن السوق، وال سيما يف قطاع النفط اخلام، 
فسجَّل مؤشر البلطيق للنفط اخلام )مؤشر البلطيق لناقالت املنتجات 
بنسبة 8 يف املائة يف عــام 2017،  غري النظيفة الصهرجيية( منــواً 
فوصل 787 نقطة. وارتفع مؤشر البلطيق لناقالت املنتجات النظيفة 
الصهرجيية بنسبة 24 يف املائة من مستواه املنخفض يف عام 2016، 

فوصل 606 نقاط )اجلدول 2-3(.

وظلَّت أسعار الشحن ضعيفة أيضاً يف عمليات نقل كال 
النفط اخلام واملنتجات يف القسط األوفر من عام 2017.

وازدادت اإليــرادات يف قطاع الناقالت الصهرجيية ضعفاً 
خالل عــام 2017 )الشكل 3-6(، وال سيما يف قطاع انقالت 

النفط اخلام الصهرجيية. واخنفض متوسط اإليرادات الفورية اخنفاضاً 
ملحوظاً، فوصلت إىل 655 11 دوالراً يف اليوم، يف املتوسط، يف مجيع 
القطاعات، أي ابخنفاض قدره 35 يف املائة عن عام 2016، وهو أدىن 
 .)Clarksons Research, 2018c( ًمتوسط سنوي خالل عشرين عاما
واتسم األداء يف التجارات الرئيسية لناقالت النفط اخلام الصهرجيية 
ابلوهن، ويعزى القسط األوفر من ذلك إىل اخنفاض صادرات غريب 
آسيا على منوال عمليات ختفيض اإلنتاج اليت تزعمتها منظمة البلدان 
املصدرة للنفط الذي اقرتن ابلنمو السريع والعرض الزائد يف أسطول 
 .)Hellenic Shipping News, 2018( انقالت النفط اخلام الصهرجيية
ويف حالة انقالت النفط اخلام الكبرية جداً، أسفر ذلك عن اخنفاض 
ــرادات، فبلغ متوسطها 800 17 دوالر يف الــيــوم، هابطة  ــ يف اإلي

بنسبة 57 يف املائة عن عام 2016.

مؤشرات بورصة البلطيق للناقالت الصهرجيية، 2018-2007 اجلدول 2-3 
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النسبة املئوية للتغري 
)2018 /2017(

2018 )النصف 
األول من العام(

مؤشر انقالت 
املنتجات غري النظيفة 

الصهرجيية

112415105818967827196427778217267878667

مؤشر انقالت 
املنتجات النظيفة 

الصهرجيية

974115548573272064160560163848760624577

.Clarksons Research, 2018d المصدر: 
مؤشر بورصة البلطيق لناقالت المنتجات غير النظيفة الصهريجية هو مؤشر ألسعار االستئجار لناقالت النفط الخام الصهريجية في طرق مختارة تنشره  مالحظات: 
بورصة البلطيق. ومؤشر بورصة البلطيق لناقالت المنتجات النظيفة الصهريجية هو مؤشر ألسعار االستئجار لناقالت المنتجات الصهريجية في طرق 
مختارة تنشره بورصة البلطيق. وعادة ما تنقل ناقالت المنتجات غير النظيفة الصهريجية الزيوت الثقيلة - زيوت الوقود الثقيلة أو النفط الخام - وليس 
ناقالت المنتجات النظيفة الصهريجية التي عادة ما تنقل منتجات البترول المكررة مثل البنزين، أو الكيروسين، أو وقود النفاثات، أو المواد الكيميائية.

املنتجات الصهرجيية، ظلَّت أحــوال  ويف قطاع انقــالت 
السوق مستقرة إىل حد معقول عند مستوايت ضعيفة نسبياً. وبقي 
العرض ينمو بنسبة 4.2 يف املائة يف عام 2017. ويف الوقت نفسه، 
زادت أحجام منتجات البرتول املكررة والغاز بنسبة 3.9 يف املائة، 
مدعومة بتجارة املنتجات القوية داخل آسيا، وابلنمو املتني يف واردات 
أمريكا الالتينية )الفصل 1(. وما برح التأثري الرتاكمي لنمو العرض 
يف السنوات األخــرية خيفِّض اإليـــرادات. وظلَّت معدالت انقالت 
املنتجات الصهرجيية اليت اخنفضت اخنفاضاً حاداً يف عام 2016 يف 
مستوايت منخفضة، ولكنها مستقرة طوال عام 2017. وتراوحت 
املشارطة الزمنية ملدة سنة واحدة على انقلة صهرجيية من فئة النطاق 

املتوسط 2 بني 500 12 و500 14 دوالر يف اليوم.

وبسبب األحوال السيئة السائدة يف السوق، زاد التخريد 
يف قطاع الناقالت الصهرجيية، وبلغت حصته حنو 11.2 مليون طن 
من احلمولة الساكنة يف عام 2017، أي أكثر أبربعة أضعاف من 
ر حنو 2.5 مليون طن من احلمولة الساكنة  عام 2016 حيث ُكسِّ
من  العايل  املستوى  هذا  واستمر   .)Clarksons Research, 2018c(

التكسري يف عام 2018.

ويف عام 2018، يُتوقع أن ترتفع أحجام جتارة الناقالت 
الصهرجيية، وإن كان بوترية أبطأ قليالً من أجزاء السوق األخرى. بيد 
أنَّ العرض الزائد من السعة ينبغي أن يُدار بفعالية لتحسني التوازن يف 

السوق وزايدة أسعار الشحن.
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إيرادات انقالت املنتجات النظيفة وغري النظيفة 2018-2016 الشكل 6-3 
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.Clarksons Research المصدر: 
سفن أفراماكس وسويزماكس وناقالت الخام الكبيرة جداً المبنية قبل عام 2000. مالحظة: 

ورغم بعض التباينات حسب قطاعات السوق، حتسَّنت 
أسعار الشحن ابلنقل البحري على الصعيد العاملي، معربة بذلك عن 
االجتاهات اإلجيابية يف الطلب وإدارة العرض بطريقة أفضل. وتبقى 
التوقعات إجيابية بوجه عام نظراً لتحسُّن مؤشرات السوق األساسية. 
بيد أنَّه ينبغي احتواء خماطر اهلبوط السائدة بشكل فعال حىت تتحقق 

هذه التوقعات.

منظور  مــن  مراعاته  ينبغي  آخــر  رئيسي  تطور  وحــدث 
يف  الــدائــر  النقاش  يف  يتمثل  املــايل  ووضعهم  والشاحنني  الناقلني 
الوقت احلايل يف املنظمة البحرية الدولية بشأن استحداث تدابري 
متوسطة إىل طويلة األمــد تساعد يف احلد من انبعااثت الكربون 
تسفر  الــيت  للنتائج  تكون  أن  ويُتوقع  الـــدويل.  البحري  النقل  من 

املسألة وإعـــداد أي صكوك مستقبلية  املفاوضات يف هــذه  عنها 
وتكاليف  والشاحنني،  الناقلني،  على  تــداعــيــات  اعتمادها  بغية 
التشغيل والنقل، وتكاليف التجارة. ولذا، فمن املهم أن تُقيَّم هذه 
التداعيات وُتدرس املكاسب والفوائد اليت ميكن أن ُتسفر عنها هذه 
الصكوك املستقبلية، ومن بينها الصكوك املستندة إىل السوق يف 
النقل البحري. ومن املهم أيضاً احلرص على أن توجَّه هذه الصكوك 
لتلبية احتياجات البلدان النامية، وال سيما من حيث عبء النقل 
العاملية. ويف هــذا  السوق  الواقع على عاتقها وقدرهتا على ولــوج 
اإلطار، يستعرض القسم التايل بعض التدابري اليت اختذهتا املنظمة 
السفن،  من  الدفيئة  غــازات  النبعااثت  للتصدي  الدولية  البحرية 
واملسائل املراد النظر فيها، وبوجه خاص ما تعلق منها ابلصكوك 

املستندة إىل السوق.
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ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة  دال- 
من النقل البحري: التدابري 

املستندة إىل السوق

يف نيسان/أبريل 2018، اعتمدت املنظمة البحرية الدولية، 
يف الــدورة الثانية والسبعني للجنة محاية البيئة البحرية، اسرتاتيجية 
لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة من السفن تتسق مع اتفاق ابريس 
املعقود مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومع 
طموحه املتمثل يف إبقاء ارتفاع درجــة احلــرارة العاملية دون درجتني 
سلسيوس بكثري فوق املستوايت قبل الصناعية ومواصلة اجلهود للحد 
من زايدة درجة احلرارة أكثر من ذلك لتصل إىل 1.5 درجة سلسيوس 
)انظر الفصل 5(. وتضع اسرتاتيجية املنظمة البحرية الدولية تصوراً 
إلزالــة الكربون يف قطاع النقل البحري، والتدرج يف إزالــة انبعااثت 
غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل يف أقرب وقت مستطاع من 
هذا القرن، بغية ختفيض اجملموع السنوي من انبعااثت غازات الدفيئة 
مبا ال يقل عن 50 يف املائة حبلول عــام 2050، مقارنة مبستوايت 
عام 2008، ومواصلة بذل اجلهود إلزالة هذه االنبعااثت كلياً. وتعتزم 
االسرتاتيجية أيضاً ختفيض متوسط كثافة الكربون يف هذا القطاع 

مبا ال يقل عن 40 يف املائة حىت عام 2030، و70 يف املائة حبلول 
عام 2050.

األمــد  تــدابــري قصرية ومتوسطة وطويلة  ويُنظر يف عــدة 
يف إطــار حزمة شاملة مــن األعــمــال، مــن بينها تــدابــري ترمي إىل 
حتــســني كــفــاءة الــطــاقــة، واحلـــث عــلــى اســتــخــدام أنــــواع بــديــلــة من 
الــوقــود، مع احلــرص يف الوقت ذاتــه على توخي االنصاف عماًل 
مببدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة والقدرات املتفاوتة)2(. 
وتُعدُّ التدابري املستندة إىل السوق مثل الرسوم على الوقود ونظم 
ــد املــتــوســط  تــــداول االنــبــعــااثت أيــضــاً جــــزءاً مــن احلــلــول يف األمــ
)اإلطار 3-2()3(. وسيكون ألي تدابري تعتمدها املنظمة البحرية 
الدولية تبعات مالية على القطاع. ومن مثَّ، يُرجَّح أن يكون لتأثري 
هذه التدابري العديدة الصايف وقع على أسعار الشحن وتكاليفه. 
بيد أنَّ معرفة الكيفية اليت سيتجلى هبا هذا التأثري الصايف تستدعي 
إجراء مزيد من التحليل. وسيتناول هذا القسم بعضاً من املفاهيم 
يف  احملتملة  وتداعياهتا  السوق  إىل  املستندة  التدابري  بشأن  العامة 
قــطــاع الــنــقــل الــبــحــري )لـــالطـــالع عــلــى تقييم لــبــعــض مــقــرتحــات 
التدابري املستندة إىل السوق املقدمة إىل املنظمة البحرية الدولية بني 

.Psaraftis (2012) عامي 2010 و2012، انظر

التدابري املستندة إىل السوق اإلطار 2-3 

التدابري املستندة إىل السوق اليت يشار إليها بشكل شائع هي نظم تداول حقوق االنبعااثت والرسوم على الكربون.
يوجد نوعان أساسيان من نُظم تداول حقوق االنبعااثت مها:

برانمج حتديد وتداول االنبعااثت الذي حُتدد فيه كمية قصوى من االنبعااثت املسموح هبا )احلد األقصى من االنبعااثت(، 	 
وتباع فيه حصص االنبعااثت )عادة ما ميثل كل منها احلق يف بث طن واحد من اثين أكسيد الكربون( يف املزاد )هنج 

حتديد األسعار استناداً إىل السوق( أو تُوزَّع جماانً وفق معايري حمددة )"إعفاء االنبعااثت السابقة"(.
نظام خط األساس واالئتمان الذي ال حُتدد فيه كمية قصوى من االنبعااثت. وحتدد كثافة االنبعااثت لألنشطة املطلقة 	 

لالنبعااثت قياساً إىل خط أساس ميكن أن يتمثل يف بقاء األمر على حاله أو حصة منه. وجيين امللوثون الذين يطلقون 
انبعااثت أقل من خط األساس ائتماانت ميكنهم بيعها جلهات أخرى حتتاجها لتمتثل ملتطلبات االنبعاث.

وحيدد الرسم على الكربون بشكل مباشر سعراً لثاين أكسيد الكربون )عادة لكل طن كما هو احلال يف نظام تداول حقوق 
االنبعااثت( وميكن أن يطبق كرسم على الوقود يفرض على حمتوى الكربون يف أنواع الوقود اإلحفوري. وخالفاً لنظام تداول حقوق 

االنبعااثت، ال حُتدد سلفاً نتائج ختفيض االنبعااثت وإمنا سعر الكربون )ال حيدد السعر استناداً إىل السوق(
.Carbon Pricing Leadership Coalition, 2018; Organization for Economic Cooperation and Development, 2018 المصادر: 

املحركات السياساتية للتدابري الناجحة   -1
املستندة إىل السوق

ولنظم تــداول حقوق االنبعااثت والرسوم على الكربون 
مزاايها ومثالبها، شأهنا يف ذلك شأن التدابري األخرى. ومل يتقرر بعد 

يف املنظمة البحرية الدولية إن كانت التدابري املستندة إىل السوق، 
إضافة إىل سياسات أخرى )مثل السياسات اليت تركز على الكفاءة 
أو على أنواع الوقود( متثل حافزاً إلزالة الكربون من النقل البحري. 
املتعلقة ابلتدابري  وفضالً عن ذلــك، مل يتضح بعد أي املواصفات 
املستندة إىل السوق ستكون األنسب لتحقيق هدف إزالة الكربون، 
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وحتظى يف الوقت ذاتــه ابلقبول السياسي لدى أصحاب املصلحة 
املعنيني. وتتناول الفقرات التالية مزااي ومثالب أدوات السياسة العامة 
التحفيزية املتعلقة ابلتدابري املستندة إىل السوق، وترد يف الشكل 7-3 

حملة عامة عن ذلك.

خيارات سياساتية خمتارة لتصميم التدابري  الشكل 7-3 
املستندة إىل السوق

حتديد األسعار

إدرار اإليرادات

استخدام اإليرادات

خارج القطاع

يف القطاع

مدفوعة من السوق (متقلبة)

اثبتة

الدفع ابلكامل

البحوث واملشاريع النموذجية

النهوض ابالستخدام

حوافز لتحقيق الكفاءة
على مستوى السفينة

تعويض التأثريات السلبية
أو ختفيف وطأهتا

عمليات تعويض

تعويض التأثريات السلبية
أو ختفيف وطأهتا

(مثًال املوانئ، الدول)

هنج السيارة(أ)

النطاق

إدارة املدفوعات

بتحديد األسعار،
مبا يف ذلك اإلعفاءات

ابستخدام اإليرادات

بتدابري أخرى

مبزيج مما ذُِكَر أعاله

أي أحجام السفن وأنواعها؟

أي تغطية إقليمية؟

إيداعها يف صندوق

الدفع مباشرة داخل القطاع

أي نوع من االنبعااثت؟(ب)

حمايدة من حيث اإليرادات/
ختفيض الرسوم

اقترحه تريستان سميث،  إلــى تصنيف  أمانة األونــكــتــاد، استناداً  المصدر: 
.University College London

المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات المتفاوتة. )أ(   

ثاني أكسيد الكربون وحده أو جميع انبعاثات غازات الدفيئة. )ب(   

آلية حتديد األسعار

ينطوي حتديد األسعار املستند إىل السوق يف إطار حد 
نتائج  تتمثل يف حتقيق  االنــبــعــااثت على ميزة ضمنية  مــن  أقصى 
بيئية مضمونة - إذ ال ُتطلق يف السوق إال كمية سبق حتديدها 
من حصص االنبعااثت. وبعد ذلك، يُعد سعر حصة االنبعااثت 
كدالة على الطلب يف السوق )احلد األقصى والتبادل( تتفاوت 
مع مرور الزمن. وألنَّ السوق حيدد سعر االنبعااثت بشكل مباشر، 
فهو يتكيف تلقائياً مع التكاليف احلالية لتفادي انبعااثت غازات 
الدفيئة. وميثل عدم التأكد من السعر مقارنة بنظام الرسوم عنصراً 
سالباً. ولنظم تبادل حقوق االنبعااثت احلالية سجل يتسم بضعف 
األسعار بسبب العرض الزائد من شهادات االنبعااثت - مُينح عدد 
مفرط من احلصص جماانً بسبب خماوف تتعلق ابلقدرة على التنافس، 
التطورات غري املنظورة يف  واملبالغة يف تقدير الطلب، ابلنظر إىل 
السوق، مثل األزمــة املالية اليت حدثت يف عــام 2007 واعتماد 
ومل تكن  متوقعاً.  مما كان  أســرع  بوترية  الكربون  تقاانت خفيضة 
تدابري تكييف السعر جزءاً من هيكل النظام. ونتيجة لذلك، مل تكن 
اإلشارة السعرية قوية ابلقدر املتوقع الكفيل ابلتحفيز على االستثمار 
يف التقاانت اخلفيضة الكربون. أما يف سيناريو الطلب العايل، فقد 
تشهد األسعار طفرة خاصة عندما يقارب القطاع احلد األقصى من 
االنبعااثت. ومن عيوب نظام تداول حقوق االنبعااثت أنَّه يتسم 
بتعقيد نسيب قد يقوِّض قدرة الشركات الصغرية على التنافس. وأما يف 
حالة الرسوم على الكربون، فتنعكس املزااي واملثالب، فاالستثمار 
مأمون بشكل أكرب، وتكاليف الصفقة أقل، غري أنَّ النتائج البيئية 
غري أكيدة. غري أنَّ االختيار بني هنج الكمية احملددة )نظام تداول 
حقوق االنبعااثت( وهنج السعر احملدد )الرسوم( ليس مطلقاً. ففي 
تداول االنبعااثت، تكون النتيجة حمقَّقة والسعر غري معروف مسبقاً. 
ويف حالة الرسوم، يكون السعر معلوماً، وأتثري االنبعااثت جمهواًل. 
وجيوز أن يكون لنظام تداول حقوق االنبعااثت سعر أدىن، وميكن 

جتديد الرسوم ابنتظام لتتسق مع التطورات يف السوق.

إدرار اإليرادات

إضافة إىل مستوى السعر، تعتمد كمية اإليرادات احملققة 
من التدابري املستندة إىل السوق على مدى حساب رسوم االنبعااثت 
على أساس االنبعااثت الكلية، أو اجلزئية. ومثة هنج يقتضي أن يدفع 
الناقلون لقاء مجيع انبعااثت غازات الدفيئة الناشئة عن احرتاق زيت 
وقود السفن. وبدالً عن ذلك، ميكن أن خُيضع للرسوم فقط الفرق 
الناشئ عن القياس إىل مقياس مرجعي من االنبعااثت لكل سفينة، 
وتوزَّع اإليرادات على السفن اليت تبث كمية من االنبعااثت تقلُّ عن 
املقياس املرجعي )ختفيض الرسوم(. وسُيقلِّل ذلك من الكميات اجملمعة، 
فيخف التأثري يف تكاليف النقل، وتشويه التجارة، ومن مثَّ احلاجة إىل 
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اختاذ تدابري تعويضية، مع إاتحة حافز قوي لزايدة الكفاءة يف الوقت 
نفسه. غري أنَّ وضع جهاز قياس للمقياس املرجعي قد يكون معقداً.

وقــد يكون حتصيل اإليـــراد عن مجيع االنبعااثت عوضاً 
عن رصيد املقياس املرجعي أقل تعقيداً من حيث التنفيذ على صعيد 
السياسة العامة، وهو يتيح تفادي وضع جهاز قياس للمقياس املرجعي. 
ومن الواضح أنَّ اإليراد احملقق من مجيع االنبعااثت سيكون أعلى، 
فيتوفر املزيد من األموال لدعم عملية إزالة الكربون بطرق أعم. ويكمن 
العيب الرئيسي يف التأثري بدرجة أشد يف تكاليف النقل، وإحداث 
خلل يف التجارة، ألنَّ الكمية اليت يتعني شراؤها من حصص الكربون 

تكون أكرب.

استخدام اإليرادات ومتايزها

ميكن أن يستخدم قطاع النقل )داخل القطاع( اإليرادات 
احملققة من التدابري املستندة إىل السوق املقرتحة الستحداث تقانة نظيفة 
وكفؤة بسرعة. وميكن أن ُتستخدم اإليرادات احملققة لدعم البحوث 
املالئمة،  التقاانت  استخدام  نطاق  النموذجية، وتوسيع  واملشاريع 
ومن مثَّ متكني التقاانت اجلديدة من حتقيق وفورات احلجم، فتصبح 
قادرة على التنافس. وقد ُتستخدم األموال أيضاً لتقدمي حوافز للسفن 
بتوزيع قسط من اإليرادات على السفن اليت تُعدُّ أكثر كفاءة وذات 
بصمة كربونية أخف وطأة، مما حيفِّز مالكي السفن ومشغليها على 
زايدة االستثمار يف التقاانت واحللول املناسبة وتطبيقها. وجيوز أيضاً 
استخدام األموال خارج قطاع النقل البحري )خارج القطاع(. ومن 
األمثلة على ذلك، استخدام األموال يف عمليات تعويض الكربون 
بتمويل تدابري ختفيض انبعااثت غازات الدفيئة يف قطاعات أخرى 
ميكن أن تعوِّض انبعااثت النقل البحري. وقد ُتستخدم األموال كذلك 
لتعويض التأثري السليب الناشئ عن بعض تدابري ختفيض انبعااثت 

غازات الدفيئة، أو ختفيف وقعه.

د  بيد أنَّ أي أداة لتحديد سعر الكربون ينبغي أن جُتسِّ
مبدأ املنظمة البحرية الدولية بشأن عدم التمييز وعدم منح معاملة 
أكثر تفضيالً بني السفن، فضالً عن مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن 
كانت متباينة والقدرات املتفاوتة املطبق مبوجب اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغري املناخ، مبا يف ذلك يف إطار اتفاق ابريس. وتشري 
األولية  الــدولــيــة  البحرية  للمنظمة  االسرتاتيجية  التوجيهية  املــبــادئ 
لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة إىل أنَّ االسرتاتيجية سرتاعي كال 
هذين النهجني )IMO, 2018(. وميكن حتقيق التمايز بوسائل شىت: 
ميكن متييز سعر احلصة حسب نوع السفينة، أو حجمها أو الطريق 
الذي تسلكه - مع اعفاء ميثل يف حقيقة األمر سعراً صفرايً، و/أو 
أن يتم استخدام اإليــراد وفق مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت 
متباينة والقدرات املتفاوتة. ويف هذا اخليار، ميُكن أن ُيستخدم اإليراد 

لتعويض التأثريات السلبية الناشئة عن نظم ختفيض االنبعااثت، مثل 
الزايدة يف تكاليف النقل، أو لتخفيف وقع هذه التأثريات. وميكن 
الـــواردات  أن يُدفع اإليـــراد للدول المتصاص التأثريات السلبية يف 
أو الصادرات، أو ملالكي السفن أو أحواض بناء السفن لبناء أسطول 
نظيف، أو للموانئ وغريها من مشغلي بنية النقل التحتية لزايدة الكفاءة 
وختفيض تكاليف النقل على مستوى كل منها من سلسلة اإلمداد، 
أو ملــوردي الوقود الستحداث أنواع وقود منخفضة الكربون. وتثري 
كل هذه اخليارات احتمال سوء استخدام األموال وهي قد حتدث 
خلالً يف السوق. ومن جهة أخرى، ميكن أن تُوجَّه األمــوال لدعم 

االستثمارات يف نظم النقل يف البلدان النامية.

النطاق واإلعامل

بوجه عام، ينبغي أن يشمل نطاق نظام ختفيض انبعااثت 
غازات الدفيئة عناصر خمتلفة، فعلى سبيل املثال، هل ينبغي أن يشمل 
النظام مجيع انبعااثت غازات الدفيئة، أم اثين أكسيد الكربون وحده؟ 
وأي أحجام السفن وأنواعها ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان؟ هل ينبغي 
أن تكون االنبعااثت من النقل البحري الدويل االنبعااثت الوحيدة اليت 
ُتضمَّن أم يُراعى أيضاً النقل البحري احمللي؟ هل ينبغي حتديد السعر 
ابلوحدة من الوقود، أو ابلطن من اثين أكسيد الكربون؟ وفضالً عن 
ذلك، ينبغي وضع نظام متني وموثوق به للتدقيق واإلعمال. وميكن 
أن تتوىل دولــة الرقابة على امليناء التحقق من االمتثال من خالل 
مذكرة تسليم وقود السفن، وسجل الزيت، أو نظام املنظمة البحرية 

الدولية جلمع البياانت.

تأثري أسعار الكربون يف أسعار الشحن  -2

نُظم حتديد سعر  النامجة عن  التأثريات  تقييم  يستدعي 
الكربون اليت قد تُعتمد يف النقل البحري وفهم تداعياهتا احملتملة على 
النقل والتجارة إجراء مزيد من التحليل. وتتيح البحوث احلالية معلومات 
 Lloyd’s مفيدة يف هذا الصدد، ففي دراسة استقصائية أجرهتا شركة
Register وUniversity Maritime Advisory Services (2018)، وافق 

حنو 75 يف املائة من مالكي السفن على أنَّ مثة حاجة إىل سعر 
الكربون، وأبدى أغلبهم استعداده لدفع 50 دوالراً للطن من اثين 
أكسيد الكربون. ويُقدِّر صندوق النقد الدويل أن وضع سعر أعلى 
للكربون يصل إىل 75 دوالراً للطن حبلول عــام 2030 سيخفض 
االنبعااثت يف تلك السنة بنحو 15 يف املائة مقارنة مع سيناريو بقاء 
األمر على حاله، وبزهاء 11 يف املائة مقارنة مبستوايت عام 2008)4( 
)سيصدر قريباً، ,.Parry et al(. ولتحقيق اهلدف البالغ 50 يف املائة 
 University أو أكثر حبلول عام 2050، يتبنيَّ من التحليل الذي أجرته
College London أنَّ سعر الكربون الذي يرتاوح بني 100 و300 
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دوالر للطن من اثين أكسيد الكربون سيكون ضرورايً حىت تصبح 
التكنولوجيا املعنية قادرة على املنافسة. ويفرتض ذلك انعدام سياسات 
تكميلية غري تلك املوضوعة أصــالً، وإنتاج الوقود البحري أبسعار 
للكهرابء تعادل بعض أقل األسعار السائدة اليوم. وهذا التقدير أقلَّ 
مما ورد يف التحليالت السابقة، وهو يراعي الزايدة املتوقعة يف تكاليف 
الوقود بسبب احلد العاملي األقصى حملتوى الكربيت الذي سيصبح 
انفذاً يف عام 2020. وينتج احرتاق طن واحد من الوقود الزييت حنو 

.)IMO, 2008( ثالثة أطنان من اثين أكسيد الكربون

وسيعتمد أتثري سعر الكربون العاملي على االنبعااثت من 
النقل البحري يف أسعار الشحن وتكاليف النقل على عدة ابرامرتات، 
من بينها هيكل السوق، وطرق التجارة، ونوع البضاعة. وحسب 
Kosmas and Acciaro (2017)، ميكن للناقل أن حيمِّل الشاحنني التكلفة 

اإلضافية يف سوق قائم على الطلب، بينما ينطبق ذلك بدرجة أقل 
على سوق قائم على العرض. ويتبنيَّ ذلك مبقارنة أحوال السوق يف 
الفرتة 2006-2007 اليت اتسمت ابلطلب املرتفع وأسعار الشحن 
العالية والفرتة 2012-2013 حيث كانت السعة الزائدة كبرية. ولو 
أّن رمساً افرتاضياً على الوقود فُِرض يف الفرتة 2006-2007، لتحمل 
الناقلون 48 يف املائة من الرسوم والشاحنون 52 يف املائة. ويف وضع 
السعة الزائدة السائد يف الفرتة 2012-2013، تشري التقديرات 
إىل أنَّ الناقلني كانوا سيتحملون 90.3 يف املائة والشاحنني 9.7 يف 
املائة. غري أنَّ املؤِلفني الحظا أنَّ ممارسات كفاءة الوقود التشغيلية، 
مثل اإلحبار البطيء، ستزداد أيضاً، فتقّل الكميات اخلاضعة للرسوم.

وتعطي الدراسات اليت تركز على أتثري الزايدات يف تكلفة 
وقود السفن فكرة عن التأثريات اليت حيتمل أن حيدثها سعر الكربون، 
مبا يف ذلك يف شكل رسم على الوقود. وقدَّر األونكتاد االرتباط 
بني أسعار الوقود وأسعار الشحن البحري من عــام 1993 إىل 
عام 2008 وُخِلص إىل أنَّ أسعار الشحن تتسم ابحلساسية جتاه 
السوق  قــطــاع  تباينات حسب  مــع  الــوقــود،  أســعــار  التغيريات يف 
)UNCTAD, 2010(. وأوضح التحليل وجود مرونة يف السعر ترتاوح 
بني 0.17 و0.34 يف أسعار الشحن ابحلاوايت استجابة ألسعار 
نفط برنت اخلام )هو مؤشر جيد غري مباشر ألسعار وقود السفن( 
خالل الفرتة املشمولة ابلتحليل. ولذا، فإنَّ زايدة قدرها 10 يف املائة 
يف تكاليف وقود النقل البحري ستؤدي إىل ارتفاع قدره 3.4-1.7 
يف املائة يف أسعار الشحن ابحلاوايت. ويف األوقات اليت تكون فيها 
أسعار النفط عالية، مثلما حدث بني عامي 2004 و2008، 
 Vivid كانت املرونة أقرب إىل املستوى األعلى من النطاق. وقدمت
Economics (2010) تقديراً ألنواع خمتلفة من البضائع ووجدت أنَّ 

متوسط املرونة يبلغ 0.37 لناقالت اخلام الكبرية جــداً، و0.25 
لناقالت احلبوب من فئة بنماكس، و0.96 لناقالت الركاز من فئة 

كيب سايز، و0.11 لسفن احلاوايت.

ويُرجَّح أن ترهتن التكاليف الناشئة عن تسعري الكربون 
ابلطرق، وسيتأثر مداها بعوامل أخرى حتدد أسعار النقل البحري 
وتكاليف النقل. وتشمل هذه العوامل املسافة، واختالالت التجارة، 
وخصائص املنتجات املشحونة )البضائع املنخفضة القيمة والكبرية 
احلجم حساسة بشكل خاص حيال أسعار الوقود(، وتوافر اإلحبار 
الــبــطــيء كمصد لــلــصــدمــات، وكـــفـــاءة الــســفــن املستخدمة )عـــادة 
ما تكون السفن األجــد واألكــرب أكثر كــفــاءة(، وخصائص امليناء 
)UNCTAD, 2015; Vivid Economics, 2010(. ويف املستقبل، سيكون 
للسؤال املتعلق مبن حيصل على مصادر الطاقة املتجددة املنخفضة 
التكلفة ألنواع وقود الكتلة اإلحيائية وتلك املعتمدة على الكهرابء 
 Lloyd’s Register and University( النقل.  تكلفة  دور من حيث 

.)Maritime Advisory Services, 2018

وتكاليف النقل الدويل عامل حاسم يف قدرة أي بلد انٍم 
على املنافسة التجارية، وهي كثرياً ما متثل عائقاً حيول دون زايدة 
مثَّلت  منــواً،  البلدان  أقــل  الدولية. ويف حــالــة  التجارة  مشاركته يف 
تكاليف النقل 21 يف املائة من قيمة الواردات يف عام 2016 و22 
يف املائة ابلنسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية، مقابل 11 يف املائة 
لالقتصادات املتقدمة )UNCTAD, 2017(. ولئن كان حتقيق أهداف 
ختفيض انبعااثت غازات الدفيئة يف النقل البحري أمراً أساسياً، فإنِّ 
من املهم أيضاً مراعاة االحتياجات اخلاصة ألشد االقتصادات ضعفاً 
اليت تواجه حتدايت لوجستية جسيمة، وتكاليف النقل العالية اليت 
تقف حجر عثرة أمام ولوجها األسواق، وترفع تكاليف النقل الواقعة 
على عاتقها، وتزيد نفقات الــواردات. وتشمل هذه االقتصادات 
النامية.  البلدان منـــواً، والـــدول اجلــزريــة الصغرية  أقــل  بوجه أخــص 
وسيساعد أخذ الظروف املغايرة، وهياكل السوق الواسعة النطاق، 
يف احلسبان يف أال يؤدي اختاذ أي تدابري مستندة إىل السوق إىل 
زايدة فاتورة الواردات، أو إضعاف قدرة البلدان النامية على املشاركة 
يف سالسل القيمة ويف التجارة على الصعيد العاملي. فلئن فقدت 
الدول اجلزرية الصغرية النامية، على سبيل املثال، قدرهتا التنافسية 
بسبب تكاليف الكربون وعجزت عن استبدال الواردات ابإلنتاج 
احمللي، فستزداد تكاليف النقل ارتفاعاً بسبب رحالت العودة الفارغة 

.)UNCTAD, 2010(

وإذ تتواصل البحوث واملناقشات بشأن سياسات التخفيف 
احملتملة برعاية املنظمة البحرية الدولية، يتعني على اجملتمع الدويل - 
املؤلف من الناقلني، والشاحنني وواضعي السياسات وسواهم - أن 
املتاحة وتقييمها، وحشد الدعم  يواصل مناقشة خمتلف اخلــيــارات 
العتماد حلول حتظى بقبول واســع النطاق فتُنفَّذ التنفيذ الفعال. 
وسيزيد التأخري يف إرساء مسار وطيد منخفض الكربون الضغط الزمين، 
فيصبح ختفيض االنبعااثت بوترية سريعة يف املستقبل الزماً، فرتتفع 
التكاليف، ال سيما ابلنظر إىل االستثمارات املقيدة يف قطاع النقل.
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وجبانب اإلعمال يف الوقت املناسب، ميثِّل تصميم التدبري 
وهيكله حجر الــزاويــة يف أي تدبري مستند إىل الــســوق يُعتمد يف 
املستقبل برعاية املنظمة البحرية الدولية. وينبغي أن يكون هذا التدبري 
مرانً بدرجة تتيح تكيفه مع اجتاهات وحقائق السوق املتغرية. ومع 
أنَّ التوقعات تشري إىل أفــق إجيــايب، فــإنَّ الطريقة الــيت سيتطور هبا 
الطلب على النقل البحري يف السنوات الثالثني املقبلة ستكون عرضة 
لدرجة عالية من الشكوك بسبب خماطر الرتاجع العديدة واالجتاهات 
الناشئة اليت تنطوي على حتدايت وفرص لقطاع النقل البحري )انظر 
الفصول 1، و2، و5(. ولذا، ينبغي أن تتحلى أي تدابري ختفيف 
مقبلة، أو أُطر سياساتية أساسية، ابملرونة الالزمة للتكيف مع البيئة 
التشغيلية والتنظيمية السريعة التغري، مع احلرص على أن تكون اإلشارة 
السعرية حافزاً لالستثمار وُمدِّرة لإليرادات. وميكن أن ُتستثمر هذه 
اإليـــرادات لتخفيض تكاليف النقل، وال سيما يف البلدان النامية، 
حيث ميكن أن تكون هذه التكاليف مثبطة، وكثرياً ما ُتشكِّل عائقاً 

أمام التجارة أشد وقعاً من التعريفات.

التوقعات واالعتبارات املتعلقة  هاء- 
بالسياسات

يف عام 2017، حتسَّنت أسعار الشحن حتسُّناً ملموساً 
ووصلت إىل مستوايت جتــاوزت األداء املسجَّل يف عـــام 2016، 
ابستثناء سوق الناقالت الصهرجيية. وجاء انتعاش األسعار تعبرياً عن 
استقواء الطلب العاملي، مقروانً برتاجع النمو يف سعة األسطول. وأدت 
هذه العوامل جمتمعة إىل حتسُّن أحوال السوق الصحية بوجه عام. ورغم 
التحسن امللحوظ، تظلُّ استدامة االنتعاش عرضة للمخاطر بسبب 
التقلب الشديد يف أسعار الشحن، ومستوايهتا املنخفضة نسبياً، والتأثري 
املضر الذي تنطوي عليه خماطر الرتاجع اليت تلقي بثقلها على كاهل 

الطلب، وخماطر إدارة قدرة العرض بشكل غري مالئم.

ويتوقَّع األونكتاد أن تتوسَّع التجارة املنقولة يف حاوايت 
مبعدل منو تراكمي سنوي يبلغ 6.4 يف املائة يف عام 2018 و6.0 
يف املائة بني عامي 2018 و2023 )انظر الفصل 1(. ويُتوقع 
أن يبقى منو السعة العاملية من عرض السفن معتداًل إىل حد كبري 
العاملي  املقبلة، وأن تنمو سعة األسطول  القليلة  السنوات  خالل 
بنسبة 3 يف املــائــة يف عــــام 2018، وستعود حصة مــتــزايــدة من 
السعة اإلضافية للسفن الكبرية احلجم )انظر الفصل 2(. واستناداً 
إىل هذه التوقعات، يُنتظر أن يتحسَّن التوازن يف السوق يف األجل 
لذلك، رغم أن  تبعاً  الشحن  القصري. وميكن أن تستفيد أسعار 
إدارة جانب العرض من السعة واستخدام السفن يظالن يكتسيان 
أمهية حامسة، نظراً الستمرار تسليم السفن العمالقة وتقدمي طلبات 

جديدة للحصول عليها.

بيد أنَّه من غري املرجح أن يُعلن القطاع يف عام 2018 
عن األرابح الصحية التقديرية احملققة يف عام 2017: فرغم التحسُّن 
املالحظ يف أسعار الشحن، قد تؤثر زايدة أسعار الوقود يف رحبية 

اخلطوط البحرية.

ويتواصل االجتاه حنو التوحيد من خالل عمليات الدمج، 
والشراء، وإعادة تشكيل التحالفات بني الناقلني وفق األحوال السائدة 
يف السوق يف عام 2018. ومن املرجح أن تستمر الشركات يف حتنيُّ 
الفرص لزايدة حصصها من السوق، وحتسني الكفاءة، والتعامل مع 
املنافسة املستعرة واستمرار السعة الزائدة. ومن شأن التوحيد من خالل 
التحالفات أن مُيكِّن شركات النقل البحري من جتميع مواردها، وزايدة 
أوجه الكفاءة. وستسعى خطوط النقل البحري املنتظمة الكبرية إىل 
ترشيد املوارد املتاحة يف إطار التحالف، بينما تستفيد اخلطوط األصغر 
من اتساع النطاق الذي تغطيه اخلدمات دون أن تستثمر يف أسطول 
أكرب )Freight Hub, 2017(. بيد أنَّ اخلطوط غري املندرجة يف حتالف 
قد تتضرر من حيث املنافسة، ألهنا قد تعجز عن حتقيق ما يلزم من 
أوجه الكفاءة يف التكاليف للتنافس مع أعضاء التحالف. ومن جهة 
أخرى، قد ال يشعر ابلتهديد الناقلون املتخصصون الذين يركزون على 
سوق بعينه، أو منطقة حمددة، وال يتنافسون مع الشركات األكرب يف 

.)World Maritime News, 2017( خطوط التجارة الرئيسية

ومل يُفهم أتثري التوحيد فهماً اتماً بعد. وال تزال املخاوف 
قائمة مــن أتثــري ازدايد الرتكيز يف الــســوق يف املنافسة ويف تــســاوي 
الفرص، وإن مل يُفد عن أتثريات سلبية صرحية يف التجارة والتكاليف. 
بيد أنَّه ميكن االحتجاج أبنَّ اخلطوط الكبرية تستطيع تقدمي مزيٍد من 
اخلدمات، وإجراء استثمارات مفيدة يف جماالت من بينها التكنولوجيا، 
مما قد يؤدي إىل ختفيض التكاليف بزايدة وفــورات احلجم، وحتقيق 
مستوايت أعلى من الكفاءة. ويقول بعض اخلرباء إنَّ تغيري اخلدمات 
اليت تعرضها الشبكة يكون أسهل كلما كان اخلط البحري كبرياً، 
 The( فتزداد املرونة والقدرة على التكيف مع أحوال السوق املتغرية

.)Maritime Post, 2018

وينبغي أن تتحلى اهليئات املعنية ابملنافسة، واملنظمون، 
واحملللون يف جمال النقل، واهليئات الدولية مثل األونكتاد، ابليقظة، 
فيواصلون رصد نشاط التوحيد، وتقييم مستوى الرتكيز يف السوق، 
واحتمال أن ُتسيء خطوط النقل البحري الكبرية السلطة اليت تتمتع 
هبــا يف الــســوق، والتأثري الناجم عــن ذلــك على الشركات الصغرية 
والتداعيات احملتملة على أسعار الشحن وغريها من التكاليف اليت 
يتحملها الشاحنون والتجارة. وينبغي أال يقتصر حتليل عمليات الدمج 
والتحالفات على دراسة التأثريات النامجة عن التنافس يف األسعار، 
بل يشمل تنوع اخلدمات املقدمة للشاحنني وجودهتا. وينبغي على 
اهليئات املعنية ابلرقابة أن تراعي التأثري يف نطاق اخلدمات وجودهتا، 
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وتواتر السفن، ونطاق املوانئ اليت ختدمها، وموثوقية اجلداول الزمنية 
نت الدورة السابعة عشرة لفريق اخلرباء  والكفاءة. ويف هذا الصدد، تضمِّ
احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة حلقة حوار عن 
التحدايت يف مضمار املنافسة والتنظيم اليت تواجهها البلدان النامية 
يف قطاع النقل البحري. وأاتحت هذه الــدورة فرصة ساحنة اللتقاء 
ممثلي اهليئات املعنية ابملنافسة وسواهم من أصحاب املصلحة من 
هذا القطاع لتبادل اآلراء بشأن بعض هذه املخاوف، وتقييم مداها 
وتداعياهتا احملتملة على املنافسة، والنقل البحري، والتجارة البحرية، 
فضالً عن دور سياسات املنافسة وقوانينها يف تبديد هذه املخاوف 

.)UNCTAD, 2018(

وبشأن التوقعات املتعلقة بشىت قطاعات السوق، يُنتظر 
أن يواصل سوق السوائب اجلافة التحسُّن يف عــام 2018، بدعم 
من النمو املتوقع )معدل منو تراكمي سنوي يبلغ 5.2 يف املائة يف 
عام 2018، و4.9 يف املائة بني عامي 2018 و2023(، والنمو 
البطيء اخلطى املتوقع )3 يف املائة( يف أسطول انقالت السوائب. 
ومعاً، ستدمي أوجه التحسُّن هذه احملققة يف التوازن األساسي األسعار 
اإلجيابية للنقل البحري للسوائب اجلافة يف عام 2018. بيد أنَّ خماطر 
الرتاجع، مثل خماطر السياسة التجارية احملددة يف الفصل 1، ال تزال 
قائمة، ويف صدارهتا أتثري التعريفات اجلمركية اليت فرضتها الوالايت 
املتحدة على الفوالذ واألملونيوم من كندا، واملكسيك، واالحتاد األورويب. 
ويُتوقع أيضاً أن تزداد أحجام جتارة الناقالت الصهرجيية، وإن كان ذلك 
بوترية أبطأ من سائر قطاعات السوق. غري أنَّ العرض الزائد قد يواصل 
تعتيم األحوال السائدة يف سوق الشحن البحري ابلناقالت الصهرجيية.

الدولية  البحرية  املنظمة  اجلــاريــة يف  التطورات  وتكتسي 
أمهية خاصة لتكاليف النقل ونفقات الشاحنني بشأن النقل البحري 

ألنَّ هذه التطورات قد تفضي إىل وضع تدابري مستندة إىل السوق 
هتدف إىل ختفيض انبعااثت الكربون من النقل البحري يف إطار حزمة 
شاملة من إجــراءات التخفيف. وإذ تتواصل البحوث واملناقشات 
بشأن سياسات التخفيف احملتملة اليت يتعني اعتمادها برعاية املنظمة 
البحرية الدولية، فإنَّ على اجملتمع الدويل - املؤلف من قطاع النقل، 
والشاحنني، والتجارة، وواضعي السياسات، وسواهم - أن يواصل 
مناقشة خمتلف اخليارات املتاحة وتقييمها، وحشد الدعم العتماد 
الفعال. وسيزيد  التنفيذ  فتُنفَّذ  النطاق  بقبول واســع  حلول حتظى 
التأخري يف إرســاء مسار وطيد منخفض الكربون الضغط الزمين، 
فيصبح ختفيض االنبعااثت بوترية سريعة الزماً يف املستقبل، فرتتفع 
التكاليف، ال سيما ابلنظر إىل االستثمارات املقيدة يف قطاع النقل. 
وجبانب اإلعمال يف الوقت املناسب، ميثِّل التصميم حجر زاوية آخر 
يف أي تدابري مستندة إىل السوق تُعتمد يف املستقبل برعاية املنظمة 
البحرية الدولية. وينبغي أن يكون التصميم مرانً بدرجة متكنُّه من 
التكيف مع التطورات اليت تطرأ يف السوق. ومع أنَّ التوقعات متيل 
إىل اإلجيابية، فإنَّ الطريقة اليت سيتطور هبا الطلب العاملي واحمللي 
عرضة  ستكون  املقبلة  الثالثني  الــســنــوات  يف  البحري  النقل  على 
لدرجة عالية من الشكوك بسبب خماطر الرتاجع العديدة السائدة، 
واالجتاهات الناشئة اليت تنطوي على حتدايت وفرص لقطاع النقل 
البحري )انظر الفصول 1، و2، و5(. ولذا، ينبغي أن تتحلى أي 
سياسة ختفيف ابملرونة الالزمة للتكيف مع البيئة التشغيلية والتنظيمية 
السريعة التغري، مع احلرص على أن تكون اإلشــارة السعرية حافزاً 
لالستثمار، وُمــدرّة لإليرادات. وميكن أن ُتستثمر هذه اإليــرادات 
لتخفيض تكاليف النقل، وال سيما يف البلدان النامية حيث تكون 
تكاليف النقل عامالً مثبطاً أشد وقعاً من املتوسط العاملي. ويف هذا 
الصدد، ينبغي الرتكيز بوجه خاص على االحتياجات اخلاصة ألقل 

البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية.
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حوايش هناية الفصل

2M، من شركة  األول،  التحالف  ويتألف   .“The” Allianceو Ocean Alliance2  وM عــام 2018:  الثالثة يف  البحري  النقل  أُنشئت حتالفات   )1(
 Hamburg Süd (Hyundai Merchant Marine signed a strategic cooperation اليت اشرتت شركة ،Maerskو  Mediterranean Shipping Company

(agreement with the 2M partners. وتنضوي حتت لواء التحالف الثاين Ocean Alliance ثالث خطوط للنقل البحري هي، CMA CGM اليت حصلت 

 .Evergreenو  Orient Overseas Container Line اليت حصلت على China Cosco Shipping ؛President Lines and Mercosul Line على شركة
وجاء التحالف الثالث، The” Alliance“، نتيجة لعملية دمج بني Hapag-Lloyd  وYang Ming and Ocean Network Express )تعرف األخرية أيضًا 
ابسم ”ONE“ وهو مشروع مشرتك بني Nippon Yusen Kabushiki Kaisha  وMitsui Osaka Shosen Kaisha Lines  وKawasaki Kisen Kaisha يف 

نيسان/أبريل 2018(.
 Carbon مت أثناء حلقة العمل غري الرمسية بشأن التدابري املستندة إىل السوق يف النقل البحري اليت عقدها انتفع هذا القسم من التعليقات اليت ُقدِّ  )2(

Pricing Leadership Coalition يف كولون، أبملانيا، يف يومي 8 و9 أاير/مايو 2018.

ميكن االطالع على موجز للمناقشات و/أو املقرتحات السابقة بشأن التدابري املستندة إىل السوق يف املنظمة البحرية الدولية يف إصدارات سابقة من   )3(
استعراض النقل البحري 2010 ]ابللغة اإلنكليزية[:  )ص 119-123(، 2011 )الصفحتان 118 و119(، 212 )الصفحات 101-99(، 

و2013 )الصفحة 108(.
تستند أرقام االنبعااثت لعام 2008 ولتوقعات عام 2030 إىل مصادر خمتلفة، مما قد يؤثر أتثريًا طفيفًا يف رقم التخفيض النسيب.  )4(

https://worldmaritimenews.com/archives/237994/moodys-carriers-consolidation-will-continue-into-2018/
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الموانئ

يف عام 2017، توسَّع نشاط املوانئ ومناولة البضائع املنقولة ابحلاوايت 
والبضائع اجلافة بوترية سريعة على الصعيد العاملي يف أعقاب سنتني اتسمتا بضعف 
األداء. وجاء هذا التوسُّع متسقاً مع االجتاهات اإلجيابية يف االقتصاد العاملي 
والتجارة البحرية. وشهدت حمطات احلاوايت النهائية العاملية زايدة يف األحجام 
بلغت 6 يف املائة خالل تلك السنة، مرتفعة من 2.1 يف املائة يف عام 2016. 
وبلغ إمجايل حركة احلاوايت يف موانئ العامل 752 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً، تشمل 42.3 مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً إضافية يف عام 2017، 
وهي كمية شبيهة إبمجايل احلركة يف أكثر موانئ العامل نشاطاً، وهو ميناء شنغهاي.

ولئن كانت توقعات النشاط يف املوانئ على الصعيد العاملي ال تزال 
مشرقة، فإنَّ األرقام األولية تشري إىل تراجع النمو يف األحجام املينائية لعام 2018، 
إذ إن الزخم الذي شهده النمو يف عام 2017، واتسم بعوامل االنتعاش الدوري، 
وإعــادة تكوين املخزوانت يف سلسلة اإلمــداد أخذ يعرتيه الفتور. وفضالً عن 
ذلك، كانت خماطر الرتاجع اليت ألقت بثقلها على كاهل النقل البحري العاملي، 
مثل خماطر السياسة التجارية، والعوامل اجليوسياسية، والتحوالت اهليكلية يف 

اقتصادات مثل اقتصاد الصني، إيذاانً ابلرتاجع يف نشاط املوانئ.
وتتسم بيئة تشغيل املوانئ اليوم ابستعار التنافس بني املوانئ، وال سيما 
يف قطاع سوق احلاوايت حيث ميكن أن حتدد القرارات اليت تتخذها حتالفات 
النقل البحري بشأن السعة املستخدمة، وموانئ التوقف، وهيكل الشبكات، 
مصري احملطة النهائية املينائية للحاوايت. ويتأثر اإلطار أيضاً بعوامل حمركة اقتصادية 
وسياساتية وتكنولوجية واسعة النطاق، أتيت يف مقدمتها الرقمنة. وأكثر من 
أي وقت مضى، ابت على املوانئ واحملطات النهائية أن تعيد تقييم دورها يف 
اللوجستيات البحرية العاملية، وتستعد لتبين االبتكارات والتقاانت القائمة على 

الرقمنة اليت تنطوي على قدرات هائلة قمينة إبحداث حتول عميق.
وزادت التحالفات االسرتاتيجية اليت عقدهتا خطوط النقل البحري 
املنتظمة، وزايدة حجم السفن، العالقة بني خطوط النقل ابحلــاوايت واملوانئ 
تعقيداً، وأطلقت العنان لديناميات جديدة أضحت فيها خطوط النقل البحري 
تتمتع بقوة تفاوضية أشد ونفوذاً أقوى. ومثة حاجة إىل رصد وتقييم ما حيدثه 
الرتكيز يف سوق خطوط النقل املنتظمة، وإقامة التحالفات من أتثري يف العالقة 
بني املوانئ والناقلني. وتشمل اجملــاالت اليت ينبغي أن ينصب االهتمام عليها 
أتثري ذلك يف اختيار موانئ التوقف، وتشكيل شبكات خطوط النقل البحري 
املنتظمة، وتوزيع التكاليف والفوائد بني النقل البحري ابحلاوايت واملوانئ، والُنهج 
املتبعة يف منح امتيازات حمطات احلاوايت النهائية، إذ إن خطوط النقل البحري 

املنتظمة كثرياً ما تكون هلا مصاحل يف عمليات احملطات النهائية.
ويزداد إدراك األمهية البالغة اليت يكتسيها تعزيز أداء املوانئ واحملطات 
النهائية يف مجيع املوانئ يف ختطيط املوانئ، واالستثمار، والتمركز االسرتاتيجي، 
العاملي وحتقيق  الصعيد  فضالً عن استيفاء معايري االستدامة املوضوعة على 
أهدافها املنشودة، مثل أهــداف التنمية املستدامة. وحــري ابملوانئ وأصحاب 
املصلحة فيها، ومن بينهم املشغلون، واملستخدمون، واحلكومات، أن يتعاونوا 
لتحديد احملركات الرئيسية وتفعيلها لتحسني إنتاجية املوانئ، وزايدة رحبيتها، 

وكفاءهتا التشغيلية من وجوه عدة.
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االجتاهات العامة يف املوانئ العاملية ألف- 

تظلَّ املوانئ البحرية تقوم بدور رئيسي يف عمليات اإلنتاج 
املعوملة، وولوج األسواق، واالندماج الفعال يف االقتصاد العاملي، فهي 
جهات فاعلة رئيسية يف التجارة العاملية، وحلقات وصل عظيمة األمهية 
يف سالسل اإلمــداد العاملية. وتشكِّل املوانئ البحرية العاملية أصواًل 
رئيسية من البنية التحتية تقدم خدماهتا للنقل البحري والتجارة، وأداؤها 
شديد االعتماد على التطورات اليت حتدث يف االقتصاد والتجارة 
على الصعيد العاملي. ويُظِهر نشاط مناولة البضائع وإمجايل احلركة يف 
د ما حدث يف االقتصاد العاملي ويف أحجام  املوانئ العاملية الذي جيسِّ
التجارة من انتعاش عزَّز الطلب على النقل البحري والتجارة البحرية 

يف عام 2017، حتسناً عاماً واجتاهات واعدة.

وليس من قبيل املبالغة التشديد على ما للموانئ اليت تعمل 
بشكل جيد وفعال من أمهية اسرتاتيجية يف حتقيق النمو والتنمية، فهي 
تعاجل ما يفوق 80 يف املائة من حجم جتارة السلع العاملية بينما حُيمَّل 
ما يقارب ثلثي هذه التجارة ويُفرَّغ يف موانئ البلدان النامية. وتقدم 
املوانئ العاملية اخلدمات للسفن والبضائع يف شىت مراحل عمليات 
املناولة يف املوانئ، بدءاً جبانب الشاطئ، مث املرسى، فحوض السفن 
وانتهاًء ابلرب. ولذلك، يكتسي تعزيز كفاءة املوانئ يف مجيع مراحل 
مناولة البضائع والسفن أمهية ابلغة يف حتقيق الكفاءة الشاملة، وتفادي 
ضياع املكاسب اليت حيققها جزء بعينه من سلسلة اللوجستيات البحرية 

بسبب قصور الكفاءة يف شٍق آخر من هذه العملية.

ويف املوانئ تتقاطع تطورات عديدة، فهي قد انتفعت من 
االنتعاش العاملي الذي حدث يف عام 2017 ولكنه ال يزال هشاً 
بسبب خماطر الرتاجع املستمرة. وتواجه املوانئ أيضاً حتدايت مبعثها 
الديناميات املتغرية يف سوق خطوط النقل البحري املنتظمة، واحلاجة 
إىل تبين التطورات التكنولوجية اليت جاءت هبا الرقمنة، وضرورة التقيد 
جبدول أعمال االستدامة املكثف على الصعيد العاملي، واالحتفاظ 

ابلقدرة على التنافس وتلبية طلبات االقتصاد والتجارة العامليني.

أوجه التحسن يف إمجايل حركة البضائع   -1
يف موانئ العامل

متثِّل األحجام اليت تعاجلها املوانئ مؤشراً شائع االستخدام 
يتيح معلومات وافية عن أسلوب عمل املوانئ وقدرهتا على اجتذاب 
املعامالت التجارية. ومبا أنَّ التغيريات اليت تطرأ على الطلب حتدد 
بدرجة كبرية تدفقات البضائع، فــإنَّ األحجام املينائية تُعدُّ وسيلة 
جلس نبض االقتصاد العاملي واإلملــام ابالحتياجات احملتملة يف بنية 
النقل التحتية، ومتطلبات االستثمار. ومن هذا املنطلق، ميكن أن 

ميــثِّــل إمجـــايل حركة البضائع يف املــوانــئ، ويشمل ذلــك مجيع أنــواع 
البضائع، مؤشراً اقتصادايً رئيسياً. ولئن كانت البياانت عن إمجايل 
حركة البضائع يف موانئ العامل يف عام 2017 غري متاحة وقت كتابة 
هذا التقرير، فــإنَّ إلقاء نظرة على بياانت عــام 2016 يبني مدى 
نشاط املناولة يف املوانئ بوجه عام. وقُّدِّر إمجايل حركة )مجيع أنواع 
البضائع، مبا يف ذلك السلع األساسية املنقولة يف حاوايت والسائبة( 
يف موانئ العامل الرئيسية مبا يفوق 15 بليون طن يف عام 2016، بعد 
 Shanghai International( 2015 زايدة قدرها 2.1 يف املائة عن عام

.)Shipping Institute, 2016

وخُلصت دراسة تتناول أداء املوانئ العاملية الرئيسية بني 
عامي 2011 و2016 إىل أنَّ احملطات النهائية اليت تعاجل السوائب 
استأثرت مبعظم مكاسب التوسع يف مجيع املوانئ، مبا يف ذلك موانئ 
احلاوايت وتلك اليت تعاجل السوائب )Fairplay, 2017a(. وسجلت 
مجيع املوانئ الرئيسية على وجه التقريب زايدة يف األحجام، ابستثناء 
طوال  املعاجلة  البضائع  فيه كمية  تراجعت  الــذي  شنغهاي  ميناء 
 Port( الفرتة املشمولة ابالستعراض. وشهد ميناء بورت هيدالند
Hedland(، أبسرتاليا منواً سريعاً خالل الفرتة نفسها، إذ بلغ حجم 

البضائع املعاجلة فيه 485 مليون طن يف عام 2016، تليه موانئ 
 )Cofeidian( وكاوفيداين )Ningbo-Zhoushan( نينغبو - زهوشان
واتنغشان )Tangshan( وسوزهو )Suzhou(. ومشل أهم 20 ميناًء 
هيدالند،  موانئ  آسيا: هي  خــارج  تقع  فقط  موانئ  ثالثة  عاملياً 
وروتردام، واثوث لويزايان. وابملقارنة مع املوانئ األخرى الواردة يف 
القائمة زادت البضائع املعاجلة يف ميناء روتــردام مبعدل أبطأ بني 
عامي 2011 و2016 بسبب الرتاجع النسيب يف أحجام السلع 
األساسية السائبة املعاجلة. وبوجه عام، ورغم هيمنة أحجام املوانئ 
يف الصني، تفيد املعلومات أبنَّ هذه األحجام تتأثر بشكل متزايد 
يـــزداد فيه االعــتــمــاد على  إىل اقتصاد  تــدرجيــيــاً  البلد  ابنتقال هــذا 
اخلدمات واالستهالك. ويف سنغافورة، زادت األحجام بني عامي 
2011 و2016، وافتُِتحت، يف عــام 2017، أول حمطة هنائية 

لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي املسيَّل.

املينائية زادت يف  التحليل األويل أبنَّ األحجام  ويوحي 
عام 2017 وجتلى فيها إىل حد كبري االنتعاش االقتصادي العاملي، 
التقديرات إىل أنَّ  التجارة البحرية )انظر الفصل 1(. وتشري  ومنو 
األحجام املعاجلة يف أهم 20 ميناًء عاملياً زادت بنسبة 5 يف املائة، 
فوصلت إىل 9.4 باليني طن يف عام 2017، مقابل 8.9 باليني طن 
.)Shanghai International Shipping Institute, 2017( 2016 يف عام

وترد يف اجلــدول 4-1 قائمة ابملوانئ العاملية الرئيسية، 
مقيسة مبجموع األطنان من مجيع البضائع املعاجلة. ومن بني أهم 10 
مــوانــئ، تقع 8 مــوانــئ يف آســيــا، أغلبها مــن الــصــني. وتــبــوأ ميناء 
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نينغبو - زهوشان املرتبة األوىل وجتاوز جمموع األحجام املعاجلة فيه 
حاجز البليون طن ألول مرة. وابستثناء ميناء تياجنني الذي شهد 
هبوطاً يف األحجام بلغ 8.4 يف املائة، سجَّلت مجيع املوانئ الواردة 
يف القائمة زايدة يف األحجام يف عـــام 2017. ولعلَّ هــذا يعزى 
إىل التأثري املتأخر للحادث الصناعي الذي وقع يف عام 2015 

وحدث فيه انفجاران يف مرافق امليناء لتخزين املواد اخلطرة ومعاجلتها. 
وقد يكون أيضاً نتيجة للقيود اليت فرضتها احلكومة على استخدام 
املسارات حلمل الفحم. أمَّا الرتبة اليت حصل عليها ميناء شنغهاي، 
فتعزى، يف املقام األول، إىل استمرار عملية إعادة التوازن يف االقتصاد 

الصيين بتوجيهه حنو االستهالك واخلدمات.

أهم 20 ميناًء عاملياً، حسب إمجايل حركة البضائع، 2017-2016   اجلدول 1-4 
)بماليين األطنان والنسبة المئوية للتغير السنوي(

النسبة املئوية للتغريإمجايل حركة البضائعامليناءالرتبة
2017201620172016-2017

9,7 007 1  918 نغينبو - زهوشان1
0,8 706  700 شنغهاي2
5,5 626  593 سنغافورة3
5,9 608  574 سوزهو4
8,5 566  522 غوانغزهو5
9,6 565  516 اتنغشان6
1,4 508  501 كينغداو7
4,3 505  485 بورت هيدالند8
-8,4 503  549 تيانيان9

1,3 467  461 روتردام10
5,2 451  429 داليان11
10,5 401  362 بوسان12
4,4 363  347 ينغكو13
2,7 360  351 ريزهاو14
4,4 308  295 اثوث لويزايان15
3,1 292  283 غوانغيانغ16
7,6 286  265 اينتاي17
9,7 282  257 هونغ كونغ )املنطقة اإلدارية اخلاصة(18
10,3 282  255 زهانيانغ19
10,0 270  245 هوانغهوا20

5,0 354 9  907 8 اجملموع

.Shanghai International Shipping Institute, 2017 المصدر: 
تغطي األرقام جميع أنواع البضائع. مالحظة: 

وحتسَّن نشاط املوانئ العاملية يف مجيع املناطق حتسناً جاء 
مثرة لالنتعاش االقتصادي العاملي يف عام 2017، وإن اتسم ببعض 
أوجه التفاوت. وُتربز البياانت املتاحة حالياً أداء املوانئ اإلجيايب يف 
أورواب والوالايت املتحدة حيث ارتفعت األحجام املعاجلة مبعدل سنوي 
بلغ 4.9 يف املائة و7 يف املائة، على التوايل. وزادت األحجام املينائية 
املعاجلة يف املوانئ اآلسيوية بنسبة 7.2 يف املائة يف عــام 2017، 

وجــاءت تعبرياً عن مكانة آسيا كمصدر رئيسي للنقل البحري يف 
العامل وعن نفوذ الصني. وعاجلت املوانئ الرئيسية يف الصني 12.6 
بليون طن، أي بزايدة قدرها 6.9 يف املائة عن عام 2016. وعاجلت 
املوانئ يف مجهورية كوراي 1.57 بليون طن، بتحسٍُّن عما كان عليه 
احلال يف عام 2016 بنسبة 4.1 يف املائة. ومقارنة بعام 2016، 
ارتفعت األحجام املينائية يف أفريقيا بنسبة بلغت 3.5 يف املائة جتلَّى 
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فيها التحسن الذي طرأ على األحوال االقتصادية بوجه عام، وانتعاش 
اإليرادات احملققة من صادرات السلع األساسية، والزايدة يف الطلب 
على الواردات يف هذه املنطقة. وارتفعت األحجام املعاجلة يف موانئ 
أسرتاليا الرئيسية بوترية بطيئة بلغت 2.3 يف املائة يف عام 2017، 
إذ تضرَّر النشاط املينائي من إعصار دييب )Debbie(. وقوَّض هذا 
اإلعصار بشكل خاص أداء ميناء هيي بوينت )Hay Point(، وهو 

أكرب ميناء للفحم يف أسرتاليا.

تتبع أداء املوانئ وقياسه  -2

اإلنتاج،  اإلمـــداد، وعمليات  التجارة، وسالسل  تعتمد 
وتكامل البلدان اقتصادايً على الصعيد العاملي اعتماداً شديداً على 
نُظم املوانئ الفعالة واللوجستيات الداعمة هلا. ولــذا، أصبح رصد 
أداء املوانئ التشغيلي، واملايل، واالقتصادي، واالجتماعي، والبيئي 

وقياسه، يزدادان أمهية.

مناذج امليناء لشبكة موانئ برانمج إدارة  الشكل 1-4 
 املوانئ، 2016 

)الحصة بالنسبة المئوية(

52

12

8

28

موانئ امللكية

املوانئ املختلطة

موانئ املعدات
موانئ

اخلدمات
الكاملة

.UNCTAD, 2016 المصدر: 

ويف عام 2013، أعد َّبرانمج التدريب من أجل التجارة 
التابع لربانمج األونكتاد إلدارة املوانئ عنصراً لقياس أداء املوانئ )انظر 
اإلطار 4-1(. وكانت مثرة هذا العمل اعتماد 26 مؤشراً يف ستة 
جماالت هي: املالية، واملوارد البشرية، واملسائل اجلنسانية، وعمليات 
السفن، وعمليات البضائع، والبيئة )UNCTAD, 2016(. ويتمثَّل اهلدف 
الرئيسي يف تزويد أعضاء شبكة الربانمج من املوانئ أبداة مفيدة تقيس 

األداء وتعقد مقارانت بني املوانئ واملناطق. واملوانئ املشاركة يف قياس 
أداء املوانئ هي موانئ امللكية، وموانئ اخلدمات الكاملة، وموانئ 
األدوات، واملوانئ املختلطة )الشكل 4-1(. ويف إطار هذا الربانمج، 
يسرتشد نظام قياس أداء املوانئ إىل حد كبري مبفهوم السجل املتكامل 

لقياس اإلجناز )اجلدول 2-4(.

وترد بشكل موجز يف األشكال 4-2 إىل 4-6 النتائج 
احملققة بني عامي 2010 و2017. وجرت العادة عند عقد مقارنة 
بني أداء املوانئ على اإلشــارة إىل صعوبة املقارنة بينها نظراً لتعدد 
املتغريات السياقية اليت ينبغي أخذها يف احلسبان. ويصف سجل اإلجناز 
مسات البياانت املتعلقة ابملوانئ اليت قدمت بياانت منذ عام 2010 
وعددها 48 ميناًء، من حيث مقاييس جمموعة البياانت، وحجم 
امليناء، ومزيج الوسائط، والتدبري، وهياكل السوق، واهلياكل التنظيمية. 
واسُتِمدت املؤشرات من موانئ عديدة تقل األحجام السنوية عن 10 

ماليني طن يف 66 يف املائة منها.

د النتائج الواردة يف األشكال من 4-2 إىل 6-4  وجتسِّ
املينائية األعضاء يف  املبلِّغة واهليئات  البلدان  اليت قدمتها  البياانت 
الشبكة فقط. وال ينبغي تعميم هذه البياانت أو تفسريها حبسباهنا 
تعرب عن مجيع املوانئ يف املناطق األربعة احملدَّدة يف إطار هذا النظام. 
وأُعِّدت املعايري املرجعية آلسيا، وأفريقيا، وأورواب وأمريكا النامية. ويُتاح 
املتوسط العاملي جلميع شبكات املوانئ املدرجة يف الربانمج - اليت 
تستخدم اللغات الفرنسية، اإلنكليزية، اإلسبانية، الربتغالية - اليت 
قامت ابإلبالغ طوال فرتة مثاين سنوات وهي متثل ما جمموعه 48 

هيئة مينائية من 24 بلداً.

ــد تــتــفــاوت مــســتــوايت األرابح تـــفـــاواتً شـــديـــداً بني  وقـ
املــال،  مــكــافــأة رأس  احملاسبية، وهيكل  املــعــاجلــة  املــوانــئ، حسب 
وتعريف الربح املستخدم يف املؤشر. وتعترب هوامش الربح التشغيلي 
نظراً  الــبــلــدان،  وبــني مجيع  مــقــارانت زمنية  لعقد  أفــضــل مستوى 
للعناصر اليت تتألف منها هذه اهلوامش. ولذلك، يركز املؤشر على 
األداء التجاري واإلداري هليئة امليناء. وهناك بعض القيم الناشزة 
يف البياانت، مبا يف ذلك هيئة تتكبد خسائر لفرتة واحدة. غري أنَّ 
القيمة املتوسطة بقيت متينة مع مرور الزمن وتراوحت بني 35 يف 

املائة و45 يف املائة.

ومن املفيد النظر يف رسوم املوانئ على البضائع والسفن 
معاً، فالفوارق اإلقليمية أقلَّ ابلنسبة جلزء رسوم امليناء اإلمجالية من 
اإليراد )البضائع زائد السفن(. ويشري اإليراد الكلي عندما حُيسب 
متوسطه من مجيع األحجام إىل أنَّ اهليئة املينائية تكسب أكثر من 4 

دوالرات بقليل يف كل طن من البضائع.



4 ا -لا - 824

مؤشرا سجل أداء املوانئ اجلدول 2-4 
املتوسط ابلنسبة املئوية )2010-2017(القيم الرقميةمؤشرات اهليئة املينائيةالفئات

اإليرادات قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلهالك/1املالية
اإليرادات )هامش التشغيل(

12639,30

13515,90رسوم السفن/اإليرادات2
12034,20رسوم البضائع/اإليرادات3
11710,10اإلجيارات/اإليراد4
10624,80العمل/اإليراد5
11418,10الرسوم وما شاهبها/اإليراد6

854 13454أطنان لكل عامل7املوارد البشرية
471 235 دوالرًا128اإليراد لكل عامل8
اإليرادات قبل الفائدة والضرائب واالستهالك واإلهالك لكل 9

عامل
711 119 دوالرًا107

515 42 دوالرًا89تكاليف العمل لكل عامل10
1011,30تكاليف التدريب/األجور11

5415,70معدل مشاركة املرأة، على الصعيد العاملي12املسائل اجلنسانية
5330,90معدل مشاركة املرأة، اإلدارة1-12
3912,30معدل مشاركة املرأة، العمليات2-12
295,30معدل مشاركة املرأة، مناولة البضائع3-12
832,00معدل مشاركة املرأة، عاملون آخرون4-12
11919,60معدل مشاركة املرأة، اإلدارة زائد العمليات5-12

15 ساعة129متوسط وقت االنتظار13عمليات السفن
114 16517متوسط احلمولة الطنية اإلمجالية لكل سفينة14

2810,80عمليات وصول انقالت النفط الصهرجيية، متوسط1-15
2811,20عمليات وصول انقالت السوائب، متوسط2-15
2840,30عمليات وصول سفن احلاوايت، متوسط3-15
291,80عمليات وصول سفن الرحالت السياحية، متوسط4-15
2816,50عمليات وصول سفن البضائع العامة، متوسط5-15
2719,10عمليات وصول السفن األخرى، متوسط6-15

993 1566متوسط احلمولة الطنية لكل عملية وصول )اجلميع(16عمليات البضائع
91402أطنان لكل ساعة عمل، سوائب جافة أو صلبة17
12029صناديق لكل ساعة، حاوايت18
736وقت مكوث الوحدة املعادلة لعشرين قدماً، ابألايم19
46299أطنان لكل ساعة/سوائب سائلة20
553 130131أطنان لكل هكتار )اجلميع(21
257 1434أطنان لكل مرسى )اجلميع(22
744 18811جمموع الركاب على منت العبَّارات23
929 2089جمموع الركاب على منت سفن الرحالت السياحية24

100,90االستثمار يف مشاريع بيئية/جمموع النفقات الرأمسالية25البيئة
170,30النفقات البيئية/اإليرادات26

.UNCTAD, 2016 المصدر: 
عدد القِّيم ناتج عن الموانئ التي تقدم بيانات عن المتغيِّر بعدد سنين اإلبالغ. مالحظة: 
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ويُعدُّ اإلجيار مصدراً تقليدايً للدخل املستقل الذي حتققه 
املوانئ. ويتسق جتميع البياانت الواردة يف الشكل 4-2 مع التقارير 
السابقة، وهو يتفاوت تفاواتً ملموساً يف الشبكة برمتها عند مقارنته 
ابالمتياز، أو مبتغري الرسوم. ومثة توجه حنو منح االمتيازات للقطاع 
اخلاص بيد أنَّ ذلك ال يعين ضمناً االبتعاد عن التأجري حىت اآلن. 
ومل يتضح بعد إن كــان مــرد ذلــك أّن االمتيازات تضاف إىل عقد 

اإلجيار عوضاً عن أن حتِّل حمله.

ويف البياانت الــواردة يف الشكل 4-3 إضافة مهمة إىل 
سجل اإلجناز، وهي تبنيِّ معامل التوازن اجلنساين املتغري عرب اهليئات 
املينائية يف جمموعة البياانت. ومثة متييز واضح بني فئات العاملني يف 
مجيع اخلطوط التقليدية اليت مل يتبنيَّ فيها بعد التحول التكنولوجي 
يف أساليب العمل وجمموعة املهارات على األرصفة. ويستشف من 
البياانت أنَّ أفريقيا متثل قيمة شاذة تتسم مبتوسط عال ٍمن تكاليف 
كشف املرتبات كجزء من اإليرادات. ومل يتضح بعد إن كان ذلك 
يعزى إىل تدين مستوايت اإليرادات أو ارتفاع مستوايت التوظيف. 
ويُقدَّر األجر املتوسط بنحو 000 47 دوالر، وهو يقرتن بطائفة 

واسعة النطاق من الِقيَّم. ويستدعي هذا الرقم قدراً كبرياً من التمييز 
الدقيق واملقارنة ابملــؤشــرات االقتصادية احمللية الــيت سيُنظر فيها يف 

مؤمترات أداء املوانئ املقبلة.

واستأثرت عمليات وصول سفن احلــاوايت بنسبة 36 
يف املائة من مجيع السفن الواصلة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، 
وهي نسبة تعرب عن ازدايد أمهية التجارة املنقولة ابحلاوايت، ودور 
احلاوايت يف النقل املتعدد الوسائط. وابلنظر إىل أنَّ 48 هيئة مينائية 
توجد يف 24 بلداً زودت النظام ببياانت إلدخاهلا فيه تتعلق، على 
وجه التقريب، جبميع املؤشرات وعددها 26 مؤشراً، جتاوزت نقاط 
القياس 100 نقطة. ويزيد ذلك متانة النتائج اإلحصائية اليت ميكن 
حتسينها مبزيد من اإلبــالغ من املوانئ. وقد ُشرع يف العمل على 
ملــدة مخس  متغري  متوسط  استخدام  ذلــك  النتائج، ومشــل  تفسري 
بشأن  يظلُّ مطروحاً  السؤال  أنَّ  التحليل. غري  سنوات ألغــراض 
السبل الكفيلة بتسخري املعلومات املستمدة من هذا العمل بقدر 
أكرب لدعم التخطيط االسرتاتيجي املستنري والقرارات االسرتاتيجية 

الرشيدة بشأن املوانئ.

املؤشرات املالية، 2017-2010  الشكل 2-4 
)الحصة بالنسبة المئوية(
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أفريقياآسياأمريكا الالتينيةأوروابعامليًا

الرسوم وما شاهبها/اإليراداتالعمل/اإليراداتاإلجيارات/اإليراداترسوم البضائع/اإليراداترسوم السفن/اإليرادات

.UNCTAD, 2016b المصدر: 
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مشاركة املرأة، حسب جمال النشاط، 2010- 2017  الشكل 3-4 
)نسبة مئوية(
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عامليًاجماالت أخرىاإلدارة والعملياتالعملياتاإلدارةمناولة البضائع
عامليًاأمريكا الالتينيةأوروابآسيا

.UNCTAD, 2016 المصدر: 
يشمل معدل مشاركة المرأة متوسطاً متحركاً لمدة خمس سنوات. مالحظة: 

متوسط وصول السفن حسب نوع السفينة، 2017-2010   الشكل 4-4 
)الحصة بالنسبة المئوية(
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.UNCTAD, 2016 المصدر: 
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عمليات البضائع السائبة اجلافة والسائلة، 2017-2010   الشكل 5-4 
)أطنان في كل ساعة عمل(
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.UNCTAD, 2016 المصدر: 

تكاليف التدريب كنسبة مئوية من األجور، 2017-2010 الشكل 6-4 
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.UNCTAD, 2016 المصدر: 
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مؤشرات األونكتاد لسجل أداء املوانئ اإلطار 1-4 

يندرج التدريب يف جمال التجارة يف عداد مكوانت برانمج األونكتاد إلدارة املوانئ الذي يقدم الدعم جملتمعات امليناء يف 
البلدان النامية الساعية إىل أن تكون إدارة املوانئ فعالة وتنافسية، ومن مث فهو يدعم التجارة والتنمية االقتصادية. ويقيم الربانمج شبكات 
مينائية تنضوي حتت لوائها اهليئات العامة واخلاصة والدولية. ويكمن اهلدف يف أن يتشاطر مشغلو املوانئ من اهليئات العامة واخلاصة 
على الصعيد العاملي املعرفة واخلربة والتعويل على البحوث يف مضمار مؤشرات إدارة املوانئ وأدائها )UNCTAD, 2016(. وطوال أكثر 
من عشرين عاماً، قدم هذا الربانمج التدريب وأنشطة بناء القدرات ألربع شبكات لغوية )اإلنكليزية، والفرنسية، والربتغالية، واإلسبانية(؛ 
و500 3 من مديري املوانئ من 49 بلداً يف أفريقيا، وأمريكا النامية، وآسيا، ومنطقة الكارييب، وأورواب؛ و110 دورات إعادة ترتاوح 
مدهتا بني سنة وسنتني على الصعيد الوطين. ويرى املستفيدون من الربانمج، واملاحنون، والشركاء، واملقيِّمون فيه منوذجاً انجحاً للمساعدة 
التقنية. ويف إطار أنشطة الربانمج، ابتدر األونكتاد العمل يف قياس أداء املوانئ. وبدءاً من عام 2014، ُعِقدت سلسلة من املؤمترات 
الدولية شارك فيها أكثر من 200 ممثالً من 30 بلداً عضواً يف الشبكات اللغوية األربع. ومتثل اهلدف يف حتديد مؤشرات أداء املوانئ 
اليت يتعني مجعها، والتعريفات املتعلقة هبا، واملنهجية املعتمدة والتكنولوجيا اليت ينبغي اعتمادها. والغرض من هذا العنصر األخري هو 

إجياد قاسم مشرتك بني خمتلف املوانئ املنضمة إىل شبكة الربانمج حىت تغدو املقارانت جمدية.
ومن التحدايت اليت يواجهها الربانمج القدرة على متييز النتائج على صعيد امليناء عوضاً عن الصعيد القطري، كما هو حال 
املؤشرات، يف كثري من األحيان، مثل مؤشر أداء اللوجستيات )البنك الدويل(، ومؤشر التنافسية العاملية )املنتدى االقتصادي العاملي( 
ومؤشر الربط خبطوط النقل البحري املنتظمة )األونكتاد(. فهذه املؤشرات جُتمَّع على الصعيد القطري وال تتيح منظوراً على مستوى امليناء.
https://learn. :وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن برانمج األونكتاد إلدارة املوانئ وسجل أداء املوانئ على الرابط

.unctad.org/course/index.php?categoryid=2

.UNCTAD, 2017a المصدر: 

موانئ احلاويات العاملية باء- 

يعتمد إمجايل حركة احلاوايت يف املوانئ إىل حد بعيد على 
التطورات يف االقتصاد، والطلب على الصعيد العاملي، ويشمل ذلك 
املسافنة جمااًل  متطلبات االستثمار، واإلنتاج، واالستهالك. ومتثل 
رئيسياً يف نشاط موانئ احلاوايت الذي تسفر عنه، يف املقام األول، 
شبكات النقل احملوري ابحلاوايت وميكن تعزيزه ابستخدام مزيد من 
سفن احلاوايت العمالقة. وتشري االجتاهات السائدة يف عامي 2016 
و2017 إىل األمهية االسرتاتيجية لنشاط املوانئ املتعلق ابحلاوايت، 
إذ توقفت رحالت منتظمة جمدولة للسفن املقسمة كلياً إىل خالاي 
للحاوايت يف حنو 873 ميناًء يف مجيع أحنــاء العامل تقع يف 141 
بلداً، مما أدى إىل أكثر من 000 560 عملية توقف فردية يف املوانئ 

.)Clarksons Research, 2017(

الزيادة يف إمجايل حركة احلاويات يف   -1
املوانئ العاملية

يُقدِّر األونكتاد أنَّ إمجايل حركة احلاوايت يف املوانئ العاملية 
ــام 2017، وهــي نسبة تــعــادل نسبة  ــ زاد بنسبة 6 يف املــائــة يف عـ
عام 2016 ثالث مرات )اجلدول 4-3(. وجاءت زايدة النشاط 

املينائي تعبرياً عن االنتعاش يف االقتصاد العاملي ومــا اقــرتن به من 
زايدة يف تدفقات التجارة. وحسب حساابت األونكتاد، عاجلت 
موانئ احلــاوايت ما جمموعه 752.2 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً يف عام 2017. وتتجلى يف هذا اجملموع زايدة تقارب 42.3 
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، وهي كمية شبيهة مبجموع أحجام 
احلاوايت املعاجلة يف ميناء شنغهاي الذي يتبوأ املرتبة العاملية األوىل 

من حيث األحجام.

ارتفاع  اليت كان هلا ضلع يف  الرئيسية  العوامل  وتشمل 
األحجام النمو القوي يف طريق التجارة داخل آسيا؛ وحتسُّن طلب 
االستهالك يف الوالايت املتحدة وأورواب؛ والزايدة يف أحجام جتارة 
الشمال - اجلنوب اليت تعزَّزت بزايدة إيرادات الصادرات من السلع 
األساسية يف أفريقيا وأمريكا النامية اليت أدت بدورها إىل تنشيط 
الواردات. بيد أنَّ النمو السريع نسبياً الذي حققته موانئ احلاوايت 
بعد أدائها الضعيف يف عامي 2015 و2016 يوحي أبنَّ قسطاً 
من إعادة تكوين املخزوانت يف سلسلة اإلمداد قد دعم استمرار 
النمو يف عام 2017، ابإلضافة إىل االنتعاش الدوري. وتراجعت 
املسافنة قلياًل من 26 يف املائة يف عام 2016 إىل 25.8 يف املائة 
يف عام 2017. ولئن كانت إعادة تشكيل السعة حول شبكات 
النقل البحري قد بلغت مستوى من االستقرار، فإنَّ توسيع قناة 
الــســاحــل الشرقي  تـــردد السفن مــبــاشــرة على  بنما قــد يسفر عــن 
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للوالايت املتحدة وإىل منو حمتمل أبطأ يف نشاط املسافنة يف قناة 
بنما ومنطقة الكارييب.

التجارة والنقل البحري  بــدور مركزي يف  وتضطلع آسيا 
على الصعيد العاملي، كما يتضح من النشاط يف قطاع النقل البحري 
ابحلاوايت، إذ تستأثر منطقة آسيا - احمليط اهلادئ أبكثر من 42 
يف املائة من عدد املوانئ و60 يف املائة من عمليات توقف السفن يف 
املوانئ، ومتثل الصني وحدها 19 يف املائة من مجيع عمليات التوقف 
)Clarksons Research, 2017(. وقد دعمت العوملة هذه االجتاهات 
بدرجة كبرية. واجلهة الفاعلة اليت أتيت يف املرتبة الثانية من األمهية هي 
أورواب اليت استأثرت بنسبة 28 يف املائة من موانئ احلاوايت يف العامل 

و21 يف املائة من عمليات التوقف يف املوانئ.

إمجايل حركة احلاوايت يف موانئ العامل  اجلدول 3-4 
 حسب املناطق، 2017-2016 

)وحدات معادلة لعشرين قدمًا والنسبة 
المئوية للتغير السنوي(

20162017
النسبة املئوية 
للتغري السنوي

9976,5 176 484 516 513 454 آسيا
8115,5 078 32 398 406 30 أفريقيا
2546,6 384 119 904 973 111 أورواب

0563,2 524 56 654 796 54 أمريكا الشمالية
8350,5 659 11 923 596 11 أوقيانيا

3694,2 355 48 001 405 46 أمريكا النامية
3216,0 179 752 396 692 709 اجملموع العاملي

إلــى البيانات التي جمعتها  حسابات أمــانــة األونــكــتــاد، اســتــنــاداً  المصدر: 
 Lloyd’s List Intelligence, Jean-Paul مصادر مختلفة، من بينها
 Rodrigue, Hofstra University, Dynamar, Dynamar BV,
Drewry Maritime Research والمعلومات المنشورة في المواقع 

الشبكية لهيئات الموانئ والمحطات الطرفية للحاويات.
البيانات مقدمة بالنموذج المتاح. وفي بعض الحاالت، اسُتِمدت  مالحظة: 
األحجام القطرية من مصادر ثانوية ومن معدالت النمو المبَّلغ عنها. 
وقد تحجب المجاميع القطرية الحقيقة المتمثِّلة في أنَّ الموانئ 
الثانوية قد ال تكون ُمضمَّنة. ولذلك، قد تختلف البيانات الواردة 

في الجدول عن األرقام الفعلية في بعض الحاالت.

وعلى غرار االجتاهات السائدة يف التوقف يف املوانئ، هتيمن 
آسيا على معاجلة احلاوايت، فظلَّت هذه املنطقة تستأثر بزهاء ثلثي 
إمجايل حركة احلــاوايت يف املوانئ العاملية )الشكل 4-7(. وزادت 
لت قرابة 240  األحجام املعاجلة يف املنطقة بنسبة 6.5 يف املائة. وُسجِّ
مليون وحدة معالة لعشرين قدماً يف الصني، مبا يف ذلك هونغ كونغ، 
الصني ومقاطعة اتيوان الصينية. وميثِّل ذلك زهاء نصف مجيع األحجام 
املينائية املعاجلة يف املنطقة. ومن املرجح أن تزيد القيود اليت فرضتها 
حكومة الصني للحد من واردات بعض النفاايت يف رحالت العودة 

من أمريكا الشمالية وأورواب حاالت السفن الفارغة يف جممل احلركة 
اليت تعاجلها املوانئ، مما قد يفاقم أوجه االختالل يف التجارة، وأسعار 

الشحن، على الطريق عرب احمليط اهلادئ.

ويف املناطق األخرى يف آسيا، أتثر إمجايل حركة احلاوايت 
يف املوانئ يف عــام 2017 ابلتطورات يف مجهورية إيــران اإلسالمية 
وابلعقوابت املفروضة على قطر. ورغم أنَّ األحجام يف ميناء بندر 
عباس زادت أبكثر من 20 يف املائة، فإنِّ العقوابت املفروضة على 
مجهورية إيران اإلسالمية بدأت فعالً تلقي بثقلها على أداء املوانئ يف 
أواخر عام Drewry Maritime Research, 2018a( 2017(. وواجه 
ميناء جبل علي شيئاً من املنافسة من ميناء بندر عباس، رغم زايدة 
األحجام بنسبة 4 يف املائة خالل عام 2016. وكان ميناء سحار يف 
عمان أكثر املستفيدين من العقوابت املفروضة على قطر. وجتاوز النمو 
يف جنوب آسيا 10.7 يف املائة وجتلَّى فيه، ضمن عوامل أخرى، ازدايد 
حتول الصناعة التحويلية إىل بنغالديش، واهلند، وابكستان. ويف اهلند، 
اجتذب ميناء جواهر الل هنرو مزيداً من املعامالت يف عام 2017 
بنسبة بلغت 4.8 يف املائة. وافتُتحت يف مطلع عام 2018 حمطة 
هنائية جديدة يف ميناء جواهر الل هنرو الذي كان يعمل بطاقة تقارب 

الطاقة التصميمية.

أمجايل حركة احلاوايت يف موانئ احلاوايت  الشكل 7-4 
 العاملية، حسب املناطق، 2017

)الحصة بالنسبة المئوية من مجموع 
الوحدات المعادلة لعشرين قدمًا(

2
4

6

8

16

64

آسيا

أورواب

أمريكا الشمالية

أمريكا النامية
أفريقيا

أوقيانيا

حسابات أمانة األونكتاد، مستمدة من الجدول 3-4. المصدر: 

وزادت األحجام املعاجلة يف املوانئ األوروبية بنسبة 6.6 
يف املائة وجاءت هذه الزايدة إىل حد كبري تعبرياً عن االنتعاش الذي 
حدث يف االحتاد األورويب يف عام 2017. وقاربت األحجام 120 
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً، فحصلت أورواب على 16 يف املائة 

من إمجايل حركة احلاوايت يف املوانئ العاملية.
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ومن التطورات املؤثرة يف املوانئ األوروبية، ازدايد وجود 
شركة China Ocean Shipping Company كمستثمر رئيسي يف املوانئ، 
فبعد أن حصلت هذه الشركة على مرافق مينائية يف اليوانن، وإيطاليا، 
وإسبانيا، صار هلا وجود يف أورواب الشمالية بتوقيع اتفاق امتياز مع 

Zeebrugge Port Authority لفتح حمطة هنائية للحاوايت - وأصبح 

ذلك ممكناً جزئياً بفضل مبادرة احلزام والطريق. ويتوقع أن تربز هذه 
الشركة كقائد عاملي بني مشغلي احملطات النهائية حبلول عام 2020 

.)Wei, 2018(

أهم 20 ميناًء من موانئ احلاوايت يف العامل، 2017   اجلدول 4-4 
)ألف وحدة معادلة لعشرين قدمًا، والنسبة المئوية للتغير السنوي والرتبة(

إمجايل احلركة يف 2016إمجايل احلركة يف 2017االقتصادامليناء
النسبة املئوية للتغري 

الرتبة يف 2017-20162017
1338,31 23037 40الصنيشنغهاي

9049,02 67030 33سنغافورةسنغافورة

9795,13 21023 25الصنيشنزهني

56014,14 61021 24الصنينينغبو - زوشان

8507,85 40019 21مجهورية كورايبوسان

8134,86 76019 20منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةهونغ كونغ

8588,07 37018 20الصنيغوانغزهو )اننشا(

0101,48 26018 18الصنيكينغادو

7724,59 44014 15اإلمارات العربية املتحدةديب

4905,010 21014 15الصنيتيانيان

3859,811 60012 13هولنداروتردام

12-1708,4 06013 12ماليزايبورت كالنغ

0374,113 45010 10بلجيكاانتويرب

6148,014 3809 10الصنيكزايمني

15-4652,2 24010 10مقاطعة اتيوان الصينيةكاوشيزنغ

6141,016 7109 9الصنيداليان

8575,517 3408 9الوالايت املتحدةلوس آجنلس

9107,718 6008 9أملانياهامبورغ

2810,619 3308 8ماليزاياتجنونغ بليباس

2277,420 7607 7اتيلندليم شاابنغ

9295,9 317 630 336 اجملموع

حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى مصادرة مختلفة من القطاع. المصدر: 

واحتفظت أمريكا الشمالية حبصة قدرها 8 يف املائة من 
جمموع أحجام موانئ احلاوايت، بدعم من النشاط القوي يف الوالايت 
املتحدة. وُقدِّرت حصة أفريقيا من إمجايل حركة احلاوايت يف العامل 
بنسبة 4 يف املائة، متجاوزة حصة أوقيانيا البالغة 2 يف املائة. بيد أنَّ 
تلك النسبة ال تزال أقلَّ من نسبة 6 يف املائة اليت استأثرت هبا موانئ 
القوي  الطلب  أفريقيا بسبب  النامية. وزادت األحجام يف  أمريكا 

على الواردات. وشهدت بلدان عديدة من أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى طلباً أعلى على صادراهتا، وحققت من الصادرات إيرادات 
أفضل من ذي قبل. وعزَّز ذلك بدوره الواردات، فنمت جتارة آسيا 
- غرب أفريقيا املتجهة جنوابً أبســرع معدل هلا منذ عــام 2014 
)Drewry Maritime Research, 2017a(. وجتلَّى ذلك يف زايدة إمجايل 
احلركة يف جنوب أفريقيا، وغريب أفريقيا، خالفاً للخسائر املتكبدة يف 
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عام 2016. وبوجه خاص، ساهم انتعاش أنغوال، ونيجرياي من بيئة 
األسعار املنخفضة، واقتصاداً كوت دي فوار، وغاان املتينان مسامهة 
ملموسة يف زايدة إمجايل حركة احلاوايت يف موانئ غرب أفريقيا بنسبة 

بلغت 9.5 يف املائة.

ويف أسرتاليا ونيوزيلندا، تعزَّز النمو يف أحجام موانئ احلاوايت 
ابلطلب اخلارجي واالنفاق االستهالكي القوي، بينما دفعت بيئة أسعار 
السلع األساسية املرتفعة وهناية الركود يف االقتصادات الرئيسية، مثل 
الربازيل، األحجام يف أمريكا النامية. وانتعشت حركة احلاوايت من 
آسيا إىل الساحل الشرقي ألمريكا اجلنوبية يف عام 2017، فتوسَّعت 
بنسبة 15.5 يف املائة. وكانت الواردات الربازيلية اليت ازدادت زايدة 

ملموسة بنسبة بلغت 22 يف املائة القوة الدافعة لالنتعاش.

وكما يتبنيَّ من اجلدول 4-4، مييل نشاط موانئ احلاوايت 
إىل الرتكيز يف املوانئ الرئيسية اليت عادة ما تكون موانئ عمالقة 
 Clarksons( بــدور احملــاور أو الــبــواابت ملناطق خلفية مهمة تقوم 
(. وزاد جمموع إمجايل احلركة يف أكرب 20 حمطة 

)

Research, 2017

هنائية لــلــحــاوايت يف الــعــامل بنسبة 5.9 يف املــائــة. وعــاجلــت هذه 
احملطات جمتمعة ما يُقّدر بنحو 336.6 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً، مستأثرة بنسبة 45 يف املائة من اجملموع العاملي. وابستثناء 
الـــوارد ذكرها  املــوانــئ  ميناءي كالنغ، وكاوشيونغ، سجَّلت مجيع 
يف الرتتيب زايدات يف األحجام. وتفوق مسامهة موانئ احلاوايت 
اآلسيوية مسامهة مجيع املناطق األخــرى، إذ إن 80 يف املائة من 
املوانئ املدرجة ضمن أهم 20 ميناء من آسيا. ويقع قرابة ثلثي 

هذه املوانئ يف الصني.

وما عدا التقلُّص يف األحجام الذي سجله ميناءا كالنغ 
وكاوشيونغ، تراوح منو فرادى املوانئ بني 0.6 يف املائة يف ميناء اتجنونغ 
بليباس و14.1 يف املائة يف نينغبو - زوشان. وظلَّ ميناء شنغهاي 
أكثر موانئ احلاوايت يف العامل نشاطاً، فزادت األحجام املعاجلة فيه 
بنسبة 8.3 يف املائة، فوصل حجمها الكلي إىل 40.2 مليون وحدة 
معادلة لعشرين قدماً. وتبوأ ميناء سنغافورة املركز الثاين معاجلاً 33.7 
مليون وحــدة معادلة لعشرين قدماً، بــزايدة قدرها 9 يف املائة عن 
عام 2016. وجاء ميناء شنزهني يف املركز الثالث وزادت األحجام فيه 
بنسبة 5.1 يف املائة فوصلت إىل 25.2 مليون وحدة معادلة لعشرين 
قدماً. وحلَّ ميناء نينغبو - زوشان يف املرتبة الرابعة وحقق أكرب زايدة 
يف األحجام اليت ارتفعت بنسبة 14.1 يف املائة لتصل إىل 24.6 
مليون وحدة معادلة لعشرين قدماً. وألنَّ ميناء غوانغزهو، وإىل حٍد 
ما ميناء شينزهني الذي يستورد نفاايت الورق، أكرب مستقبلني لنفاايت 
اللدائن، فالراجح أهنما سيتضرران من القاعدة التنظيمية اجلديدة اليت 
استحدثتها الصني يف أواخر عام 2017 للحد من واردات بعض 
أنواع النفاايت )Drewry Maritime Research, 2017a(. وخارج آسيا، 

تندرج أربعة موانئ، هي روتردام، وأنتويرب، ولوس آجنلس، وهامبورغ، 
يف عداد أهم 20 ميناًء. وعاجلت مجيع هذه املوانئ األربعة أحجاماً 
أكرب يف عام 2017، وإن كان ميناء روتردام قد حقق أكرب زايدة، 
إذ إن إمجايل حركة البضائع فيه ارتفع بزهاء 10 يف املائة فوق مستوايت 

عام 2016.

األداء التشغييل ملوانئ احلاويات يف   -2
العامل

زادت التحالفات االسرتاتيجية بني خطوط النقل البحري 
املنتظمة وما يصاحبها من نزوع إىل زايدة أحجام السفن العمالقة بني 
النقل البحري ابحلاوايت املوانئ تعقيداً، وأطلقت العنان لديناميات 
جديدة زادت القدرة التفاوضية لدى خطوط النقل البحري املنتظمة 

متانة وأكسبتها مزيداً من النفوذ.

وبسبب الزايدة يف حجم السفن، وبروز التحالفات الكربى، 
أضحت املوانئ أشد حاجة إىل التكيف وتلبية متطلبات أكثر صرامة 
وشدة. فعمليات توقف السفن الكبرية خُتِضع املوانئ واحملطات النهائية 
لضغوط إضافية، وهي تستوجب اختاذ تدابري استجابة فعالة تكفل 
االستفادة القصوى من احليز املتاح، واملعدات، والعمل، والتقانة، 
التساؤل إن كانت  الوضع على  املينائية. ويبعث هــذا  واخلــدمــات 
التكاليف والفوائد املقرتنة بزايدة أحجام السفن تُوزَّع بشكل منصف 

بني خطوط النقل البحري واملوانئ.

وتضافر توحيد خطوط النقل البحري املنتظمة، وتكوين 
املنافسة حدة  فـــزادت  أكــرب حجماً  التحالفات، واستخدام سفن 
 Notteboom( بني موانئ احلــاوايت بغية الفوز بتوقف السفن فيها
et al., 2017(. فعلى سبيل املثال، عاجل ميناء كالنغ كمية أقلَّ من 

البضائع خالل السنة، ألنَّ أعضاء التحالف قلَّلوا من توقف سفنهم 
يف امليناء، بينما سجَّل ميناء سنغافورة وميناء اتجنونغ بليباس زايدة 
بلغت 8.2 يف املائة و3.4 يف املائة، على التوايل، يف أعقاب قرار 
أعضاء حتالف النقل البحري ابستخدامهما ميناءين حموريني للتوقف 

.)Shanghai International Shipping Institute, 2017(

وإذ تتنافس املــوانــئ على عــدد أقــل مــن اخلــدمــات اليت 
ا واحملطات النهائية تتواصل مع انقلني  تقدمها السفن الكبرية، فإهنَّ
يتمتعون بقدرة أكرب على التفاوض واختاذ القرارات. ويواجه مشغلو 
احملطات النهائية حتدايت شديدة، فتوقف أعضاء التحالف الذين 
مينائية  يــدر أحجاماً  أن  امليناء ميكن  يستخدمون سفناً كبرية يف 
ومعامالت ال يستهان هبا. فعلى سبيل املثال، تشري التقديرات إىل أنَّ 
التوقف كل أسبوع خلدمة من اخلدمات بني أورواب الشمالية والشرق 
األقصى سيسفر عن أحجام سنوية من احلاوايت تقارب 000 300 
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السفينة يف  فيها  تتوقف  مــرة  لكل  قــدمــاً  لعشرين  مــعــادلــة  وحـــدة 
املــيــنــاء. وبــوســع خدمة مــن خــدمــات اخلــطــوط املنتظمة تستخدم 
سفناً ال تتجاوز سعتها 000 20 وحدة معادلة لعشرين قدماً أن 
تزيد هذه التقديرات لتصل إىل متوسط يقارب 000 450 وحدة 
 Notteboom( معادلة لعشرين قدماً يف السنة يف كل ميناء توقف

.)et al., 2017

وتتشكَّل الديناميات بني خطوط النقل البحري وحمطات 
احلاوايت النهائية يف املوانئ كذلك بقدرة هذه اخلطوط على املشاركة 
يف عمليات امليناء من خالل ملكية األسهم واملشاريع املشرتكة مع 
مشغلي احملطات النهائية، والشركات الشقيقة، أو الشركات التابعة 
النهائية. ومن شأن ذلك أن يؤثر  املشاركة يف عمليات احملطات 
أنَّ  النهائية. ومع  االمتيازات يف احملطات  املتبعة حيال  الُنهج  يف 
مشغل احملطة النهائية الذي ميلكه خط من خطوط النقل البحري 
قد يتمتع بقاعدة من البضائع أكثر استقراراً، فقد تفضل اهليئات 
التنظيمية منح االمتيازات ملشغلني مستقلني إلاتحة الوصول إىل 

مجيع مقدمي خدمات املعاجلة يف امليناء.

التحدايت  بينها  الــشــواغــل، ومــن  هــذه  وتتجلَّى بعض 
وتكوين  العمالقة  السفن  استخدام  ازدايد  يثريها  الــيت  التشغيلية 
التحالفات الضخمة، يف إنتاجية املوانئ وأمناط أدائها. فلئن بدا أنَّ 
شبكات خطوط النقل البحري املنتظمة استفادت من أوجه الكفاءة 
التوحيد وإعــادة تشكيل التحالفات، فــإنَّ املكاسب  اليت حققها 
احملققة على صعيد املوانئ مل تتطور ابلوترية ذاهتــا. فــازدايد حجم 
احلــاوايت اليت يتم تبادهلا أثناء توقف السفن يف ساعات الــذروة 
تعيق اإلنتاجية يف مراسي احلاوايت )Fairplay, 2018(. والستخدام 
السفن الكبري احلجم وتصميم شبكات التحالف تداعيات مباشرة 
على عدد احلاوايت املتبادلة يف كل توقف يف امليناء، تعرِّض قدرات 

املعاجلة لدى املوانئ ملزيد من الضغوط.

ــبــيــاانت املــتــاحــة عـــن عــــــام 2017 إىل زايدة  وتــشــري ال
ســنــويــة عــاملــيــة قــدرهــا 9 يف املــائــة يف عـــدد احلــــاوايت املــعــاجلــة يف 
كل توقف يف امليناء. وشهدت موانئ أورواب الشمالية أكرب قدر 
من النمو بنسبة بلغت 20 يف املائة يف متوسط أحجام التوقف، 
مقارنة بعام 2016. وابملقارنة، زادت أحجام التوقف يف موانئ 
جــنــوب شــرق آســيــا وأمــريــكــا النامية بنسبة 11 يف املــائــة يف كل 
النتائج أقل  مــن هــاتــني املنطقتني. ويف املــنــاطــق األخــــرى، كــانــت 
إجيابية، مظهرة انعدام النمو )أفريقيا( أو تراجعاً طفيفاً )أوقيانيا(. 
أما من حيث النتائج يف فرادى موانئ احلاوايت واحملطات النهائية، 
فتحققت أكرب الزايدات يف أحجام التوقف يف ميناء انتويرب )29 
يف املــائــة(، واينــغــشــان )27 يف املــائــة(، ومــانــيــال )22 يف املــائــة( 

.)Fairplay, 2018(

وتعرِّض احلاجة إىل معاجلة مزيد من احلاوايت يف الوقت 
ذاتــه عمليات املرسى وحــوض السفن لضغوط. فلئن كان الطلب 
املتزايد على عمليات معاجلة البضائع ميكن ختفيفه بعض الشي من 
خالل التوزيع يف عمليات ختطيط السفن، فإنَّ أحجام التوقف الكبرية، 
مقرونة بعدد الرافعات احملدود، تقلِّل من كثافة الرافعات املثلى. وتتسع 
الفجوة بني النمو يف حجم التوقف واإلنتاجية عندما يتجاوز عدد 
احلاوايت املتبادلة 000 4 حاوية )Fairplay, 2017b(. وحياّج بعض 
املراقبني أبنَّ أداء املوانئ يكون أفضل عندما ترتاوح أحجام السفن 
بني 000 4 و000 14 وحدة معادلة لعشرين قدماً. وتتيح هذه 
األحجام الكفاءة القصوى لألداء على الرصيف، وإن كانت تسمح 
بعدد أقــل من صفوف احلـــاوايت من السفن الكبرية. ويتأثر أداء 
السفن اليت تتجاوز سعتها 000 14 وحدة معادلة لعشرين قدماً سلباً 
ابلضغط على املعدات واحليز، مثل املباعدات، ومسافات العرابت، 

وساحات املرسى واحلوض.

وهبطت إنتاجية املوانئ العاملية يف عام 2017 هبوطاً يشري 
إىل أنَّ حمطات احلاوايت النهائية تواجه حتدايت تعزى إىل استخدام 
السفن الكبرية وإىل النمو يف أحجام التوقف يف املوانئ. ويف هذا 
السياق، تشري إنتاجية امليناء إىل عدد حتركات احلاوايت يف الساعة 
من الزمن الــذي تقضيه السفن يف امليناء، مرجحة حبجم التوقف، 
الذي يتأثر بشكل ملموس بعدد الرافعات املستخدمة خلدمة السفينة. 
وأخذت بعض التقديرات لعام 2017 هذه االعتبارات يف احلسبان، 
فأشارت إىل اخنفاض قدره 3 يف املائة يف املتوسط يف إنتاجية امليناء 

.)JOC.com, 2018( 2016 املرجحة بوجه عام، مقارنة بعام

وأصاب اهلبوط يف إنتاجية املوانئ مجيع املناطق. وشهدت 
أفريقيا حالة من أشد حاالت اهلبوط حيث اخنفضت إنتاجية املوانئ 
بنسبة 12 يف املائة. واخنفضت اإلنتاجية أبكثر من 7 يف املائة يف 
موانئ أمريكا النامية، وغريب آسيا، واهلند. وكان الوقع أخف وطأة على 
املوانئ األوروبية وموانئ أمريكا الشمالية، فبلغ االخنفاض 3 يف املائة يف 
عدد حتركات احلاوايت للساعة اليت تقضيها السفينة يف املرسى. وكانت 
جنوب شرق آسيا املنطقة الوحيدة اليت حتقق فيها قدر من املكاسب 
يف إنتاجية املوانئ، رغم الزايدة يف أحجام التوقف. ومن حيث فرادى 
املوانئ، حدث أكرب تراجع يف إنتاجية املوانئ يف ميناء مانيال )21 يف 
املائة(، ويف داليان وليم شاابنغ حيث اخنفضت اإلنتاجية بنسبة 16 
يف املائة. ومن انحية أخرى، سجلت بعض املوانئ، مثل لونغ بيتش 

يف كاليفورنيا، وشيوان يف الصني، زايدة يف اإلنتاجية.

ومما يثري االهتمام أنَّ كال عدد التحركات جملموع الساعات 
اليت متضيها السفن يف امليناء ووقت االنتظار بني الوصول وختصيص 
مرسى اخنفض، وبلغت نسبة االخنفاض يف احلالة األخرية 6 يف املائة 
على صعيد العامل )JOC.com, 2018(. وسجلت أكرب املوانئ يف العامل 
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اخنفاضاً يف الوقت من امليناء - إىل - املرسى؛ وحتققت أكرب وجوه 
لت أداءات أقل إجيابية من  التحسُّن يف مينائي أنتويرب وهامبورغ وُسجِّ
ذلك يف موانئ أخرى. فعلى سبيل املثال، زادت أوقات االنتظار يف 
املرسى أبكثر من الضعف يف مانيال وبزهاء النصف يف ميناء شيكو. 
لت زايدات يف وقت االنتظار من امليناء إىل - املرسى أيضاً يف  وُسجِّ

اهلند وبعض البلدان األفريقية.

وتفيد التقارير أنَّ أداء موانئ املسافنة احملورية الرئيسية كان 
متساوايً نسبياً بني خمتلف املوانئ. وقُــدِّر وقت االنتظار من امليناء 
- إىل - املرسى يف جبل علي مبقدار 2.7 ساعة بينما بلغ متوسط 
أوقات االنتظار يف هونغ كونغ )الصني( وبوسان، وسنغافورة حنو 2.4 
ساعة. وميكن مالحظة القدرة التنافسية ملوانئ مثل اتجنونغ بليباس 

وكالنغ أبوقات انتظار بلغت 2.2 ساعة و2.4 ساعة، على التوايل. 
وبلغ متوسط وقت االنتظار يف اتجنونغ بريوك الذي اجتذب توقف 

سفن اخلطوط الرئيسية يف عام 2017 أيضاً 2.4 ساعة.

ويبنّي اجلدول 4-5 متوسط الوقت الذي متضيه السفن يف 
امليناء حسب نوع السفينة على الصعيد العاملي. ويف عام 2017، ُقدِّر 
متوسط الوقت يف امليناء جلميع السفن مبقدار 31,2 ساعة، وهو حتسُّن 
عن السنة السابقة حيث مكثت السفن يف املتوسط 33,6 ساعة يف 
املوانئ. وعادة ما تقضي سفن احلاوايت وقتاً أقصر يف املوانئ، تليها 
سفن البضائع اجلافة، مث انقالت الغاز والناقالت الصهرجيية. ومتضي 
انقالت السوائب أطول األوقات يف امليناء، مبتوسط يقارب 65 ساعة، 

أي أكثر من ضعف املتوسط العاملي جلميع السفن.

متوسط الوقت يف امليناء، يف العامل، 2016 و2017 اجلدول 5-4 

جمموع السفن الواصلةعدد األايم يف امليناء
جمموع احلمولة الطنية الساكنة 

)آالف األطنان(
2016201720172017نوع السفينة

342 894 62618 0,870,92447سفن احلاوايت
282 648 7139 1,361,30301الناقالت الصهرجيية

880 603890 1,051,1064انقالت الغاز
509 152 40713 2,722,68236انقالت السوائب

933 280 2427 995 1,101,023سفن البضائع اجلافة وسفن الركاب
946 866 49 591 045 5 1,31 1,37 اجملموع

.Marine Traffic, 2018 بيانات قدمتها المصدر: 
تشير المتوسطات إلى أرقام وسيطة ويعرَّف الوقت في الميناء بأنه الفرق بين الوقت الذي تدخل فيه السفينة حدود الميناء )باستثناء عمليات اإلرساء(  مالحظات: 
والوقت الذي تغادر فيه السفينة هذه الحدود. وبغض النظر عما إن كانت زيارة السفينة تتعلق بعمليات البضائع، أو بغيرها من أنواع العمليات، مثل 
التزود بالوقود، وإصالح األعطاب، والصيانة، والتخزين، والتوقف عن العمل، يشمل الوقت في الميناء الوقت السابق لإلرساء، والوقت الممضي في 

المرسى )وقت المكوث والعمل( والوقت الممضي في اإلقالع والعبور خارج حدود الميناء.

التشغيل  املــألــوفــة على مستوى  املـــؤشـــرات  وإىل جــانــب 
واخلدمات، مثل حتركات الرافعات يف كل ساعة، ووقــت االنتظار 
لتخصيص مرسى، ميكن تقييم أداء امليناء أيضاً حسب كثافة استخدام 
أصوله. ومتثل خطوط الرصيف، والرافعات، واألرض أصوالً مهمة 
وابهظة التكلفة يشكل مستوى استخدامها مؤشراً رئيسياً لألداء، 
وال سيما من وجهة نظر املستثمرين. ومبا أنَّ نفقات املرفاع القنطري 
تقارب 10 ماليني دوالر للمرفاع الواحد وأنَّ تكلفة تشييد الرصيف 
قد تصل إىل 000 100 دوالر للمرت الواحد، فإنَّ أداء هذه األصول 
 Drewry Maritime( يكون أعلى كلما ارتفعت مستوايت استخدامها

.)Research, 2017b

ويبنيِّ اجلدول 4-6 معايري القطاع ذات الصلة هبذا الشأن 
وابرامرتات التصميم اليت جرت العادة على استخدامها لقياس كثافة 
استخدام األصول وأدائها. ويستعرض اجلدول 4-7 كثافة استخدام 

األصول بني عامي 2013 و2016. ويتبنيَّ منه أنَّ كثافة استخدام 
األصول ظلَّت دون تغيري بوجه عام، وإن تراجعت كثافة استخدام 
األرض. وعلى أساس عاملي، تُقدَّر كثافة استخدام خط الرصيف اليت 
عادة ما حتققها احملطات النهائية على الصعيد العاملي مبقدار 100 1 
وحدة معادلة لعشرين قدماً لكل مرت يف السنة. وعلى النحو الوارد 
يف اجلدول 4-6، كان األداء الفعلي يف عام 2016 حنو 150 1 
وحدة معادلة لعشرين قدماً لكل مرت، وهي كثافة يف االستخدام تقل 
عن ابرامرت التصميم النظري البالغ 500 1 وحدة معادلة لعشرين 
قدماً للمرت. بيد أنَّ األداء كان متفاواتً يف بعض احملطات النهائية، 
وال سيما يف آسيا حيث كان أفضل نسبياً من أداء القطاع املألوف. 
ولوحظ أداء خط الرصيف الذي يفوق 000 2 وحدة معادلة لعشرين 
قدماً للمرت يف السنة يف موانئ بوسان؛ وسنغافورة؛ وشنغهاي؛ ونينغبو 
- زهوشان؛ وهونغ كونغ، الصني؛ وكالنغ، ولريم شاابنج، واحملطة 
النهائية يف ميناء جواهر الل هنرو. ووصل العديد من هذه املوانئ إىل 
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أكثر من 000 250 وحدة معادلة لعشرين قدماً للرافعة يف السنة، 
وما يفوق 000 50 وحدة معادلة لعشرين قدماً للهكتار يف السنة 

.)Drewry Maritime Research, 2017b(

وبوجه عام، يبدو أنَّ أتثري استخدام سفن احلاوايت الكبرية 
يف السنوات األخرية كان ضئياًل يف االستخدام السنوي ألصول خط 
املعاجلة لكل مرفاع  الرصيف ويف الوحدات املعادلة لعشرين قدماً 

قنطري اليت بلغت مستوايهتا بصفة عامة حنو 000 127 وحدة 
معادلة لعشرين قدماً للمرفاع يف السنة. وتراجعت كثافة استخدام 
األرض تراجعاً طفيفاً، فقاربت يف املتوسط 000 27 وحدة معادلة 
لعشرين قدماً للهكتار يف السنة يف عام 2016. ولعل ذلك يعرب 
عن أتثري احلجم املتزايد للسفن اليت ترتدد على املوانئ وما يرافق 
ذلك من ضغط على عمليات احلوض يف الفرتات اليت تصل فيها 

األحجام إىل ذروهتا.

كثافة استخدام أصول حمطات احلاوايت النهائية يف العامل، 2016 اجلدول 6-4 

املقياس يف السنة
ابرامرتات التصميم 

الرتباألداءاملألوفة يف القطاع
وحدات معادلة لعشرين قدماً لكل مرت 

من الرصيف
ترتاوح ابرامرتات التصميم عادة بني 800 و700 1 وحدة معادلة لعشرين قدماً  154 1  500 1 

يف السنة
وحدات معادلة لعشرين قدماً للسفينة 

إىل املرفاع القنطري الشاطئ
تتأثر ابرامرتات التصميم مبعدل عدد احلاوايت إىل الوحدات املعادلة لعشرين قدمًا 167 127  000 200 

تعتمد ابرامرتات التصميم اعتماداً شديداً على نوع معدات احلوض وأوقات  366 26  000 40 وحدات معادلة لعشرين قدماً للهكتار
املكوث

.Drewry Maritime Research, 2017b المصدر: 
تستند أرقام األداء الفعلي إلى عينة من 321 محطة نهائية تعالج أكثر من 000 200 وحدة معادلة لعشرين قدماً في السنة. مالحظة: 

كثافة استخدام أصول احملطات النهائية يف العامل، 2003 و2016 اجلدول 7-4 
النسبة املئوية للتغري20032016املنطقة

أمريكا النامية
وحدات معادلة لعشرين قدماً للمرت من الرصيف 

يف السنة
 665  849 27,7

وحدات معادلة لعشرين قدماً لكل مرفاع قنطري 
من السفينة إىل الشاطئ لكل سنة

 105 517  110 307 4,53

66,2 752 27  696 16 وحدات معادلة لعشرين قدماً للهكتار للسنة
أورواب

وحدات معادلة لعشرين قدماً للمرت من الرصيف 
يف السنة

 653  761 16,53

وحدات معادلة لعشني قدماً لكل مرفاع قنطري 
من السفينة إىل الشاطئ لكل سنة

 100 110  94 819 5,28-

12,87 794 18  651 16 وحدات معادلة لعشرين قدماً للهكتار للسنة
أمريكا الشمالية

وحدات معادلة لعشرين قدماً للمرت من الرصيف 
لكل سنة

 665  777  16,8 

وحدات معادلة لعشرين قدماً لكل مرفاع قنطري 
من السفينة إىل الشاطئ لكل سنة

 90 661  91 885  1,4 

 50,0  407 14  604 9 وحدات معادلة لعشرين قدماً للهكتار للسنة

.Drewry Maritime Research, 2017b المصدر: 
تستند أرقام األداء الفعلي إلى عينة من 321 محطة نهائية تعالج أكثر من 000 200 وحدة معادلة لعشرين قدماً في السنة. مالحظة: 
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عليه  للضغط  ختفيفاً  احلـــوض  حيز  توسيع  شــأن  ومــن 
أن خيفِّض كثافة االســتــخــدام. بيد أن عوامل أخــرى قد تؤثر يف 
استخدام األرض أيضاً مثلما هو احلال يف أمريكا الشمالية حيث 
الــقــاعــدي إىل نـُـظــم احلــوض  أدى االنــتــقــال مــن عمليات اهليكل 
 Drewry Maritime( املـــوانـــئ  أداء  حتــســني  إىل  الــتــدويــر  الــكــامــلــة 
أمريكا  موانئ  نفسه، حسَّنت  املنوال  وعلى   .)Research, 2017b

مــتــزايــد عــن احملطات  اســتــخــدام األرض ابالبــتــعــاد بشكل  النامية 
النهائية الصغرية املتعددة األغراض املقامة يف عدة مواقع واالنتقال 
إىل حمطات احلــاوايت النهائية املتخصصة األكرب حجماً. وميكن 
أن يؤثر حجم احملطة النهائية أيضاً يف أداء االستخدام، كما يتبنيَّ 
من األداء املرتفع نسبياً املالحظ يف آسيا. ولوظيفة احملطة النهائية 
ما تكون  عــادة  املسافنة  موانئ  األداء يف  أيضاً، فمستوايت  دور 
أعلى من املوانئ املنفذية. وللعوامل التشغيلية، مثل معدات مناولة 
الــعــمــل، أتثــري شــديــد يف مــؤشــرات استخدام  البضائع وســاعــات 
ــــول، مــثــل الـــوحـــدات املــعــادلــة لــعــشــريــن قــدمــاً املــعــاجلــة لكل  األصـ

هكتار، وكل مرت من خط الرصيف، وكل مرفاع.

املحطات النهائية العاملية للسوائب  جيم- 
اجلافة

استفادة املحطات النهائية العاملية   -1
للسوائب اجلافة من ازدياد الطلب عىل 

املواد اخلام والطاقة
كان لالجتاهات اإلجيابية يف منو السكان، والتوسع احلضري، 
وتطوير البنية التحتية، ونشاط التشييد، واإلنتاج الصناعي، وإنتاج 
الفوالذ، وال سيما يف البلدان النامية الناشئة بسرعة يف آسيا، بوجه 
عام أتثري ملموس يف احملطات النهائية للسوائب يف مجيع أحناء العامل. 
وظلَّت السلع األساسية السائبة اجلافة متثل الدعامة األساسية ألحجام 
التجارة البحرية الدولية يف السنوات األخرية، مستأثرة مبا يقارب نصف 

تدفقات التجارة البحرية العاملية يف عام 2017.

وشكَّلت ضرورات االستدامة البيئية املتزايدة االجتاهات 
يف أحجام جتارة الفحم يف عام 2017. وواصلت بلدان كثرية حتوهلا 
يف جمال الطاقة حنو مصادر الطاقة اخلفيضة الكربون والنظيفة، مقلِّلة 
طلبها على الفحم. ولئن كان ذلك صحيحاً يف حالة واردات الفحم 
اليت تتلقاها أورواب، فإنَّ الفحم ما برح يعد مصدراً رئيسياً للطاقة يف 
كثري من البلدان النامية وسلعة تصديرية رئيسية لبلدان مثل أسرتاليا، 
وإندونيسيا، وكولومبيا. ويف بلدان جنوب شرق آسيا، ويف صدارهتا 
إندونيسيا، ومجهورية كوراي، وفييت انم يظلُّ الفحم سلعة رئيسية من 

الواردات.

وما فتئت الصني متثل مصدراً رئيسياً للطلب العاملي على 
واردات ركــاز احلديد )انظر الفصل 1(. أمــا يف جمــال الــصــادرات، 
فبقيت أسرتاليا والربازيل أهم جهتني فاعلتني. وترد يف اجلدول 8-4 
بعض أهم احملطات النهائية للسوائب الرئيسية وهو يربز الدور املركزي 
لبلدان مثل االحتاد الروسي، وأسرتاليا، وإندونيسيا، والصني، والوالايت 
املتحدة، فضالً عن بلدن أورواب الشمالية، كمناطق رئيسية لتحميل 

السلع األساسية السائبة اجلافة وتفريغها.

واتسم إمجايل حركة السوائب اجلافة يف موانئ العامل الرئيسية 
ابلتفاوت يف النمو؛ فارتفع إمجايل احلركة يف ميناء كينهوانغداو بنسبة 46 
يف املائة بني عامي 2016 و2017، مربزاً أمهية الصني حبسباهنا سوق 
ركاز احلديد الرئيسية. وواصل إمجايل حركة السوائب اجلافة يف موانئ 
أسرتاليا الرئيسية، وال سيما يف ميناء بورت هيدالند، وهو أكرب ميناء 
للتصدير يف هذا البلد وأهم حمطة هنائية يف العامل لتحميل ركاز احلديد، 
 Business Insider( االرتفاع بنسبة منو سنوي بلغت 5,5 يف املائة
Australia, 2017(. وتستخدم هذا امليناء ثالث شركات تعدين رئيسية 

 Hancock Prospectingو ،، Broken Hill Proprietary Billiton( هي 
وFortescue Metals Group(. غري أنَّ شركة Rio Tinto تستخدم ميناًء 
 .)Port Dampier( )Market Realist, 2018( آخر هو ميناء بورت دامبيا
ويف سنغافورة، بقي منو األحجام مستقراً. ولئن كان إمجايل أحجام 
البضائع املعاجلة قد ازداد ابطراد يف السنوات األخرية، فإنَّ امليناء يزداد 
تركيزاً على جتارة الغاز الطبيعي املسيل )Fairplay, 2017a(. وسجَّل 
ميناء روتــردام، وهو أكرب وأنشط ميناء يف أورواب، تراجعاً طفيفاً يف 
إمجايل احلركة بسبب اخنفاض الطلب على واردات الفحم األوروبية.

أداء طائفة خمتارة من املحطات النهائية   -2
العاملية للسوائب اجلافة

يكتسي التمكُّن من رصد أداء احملطات النهائية للسوائب 
وتقييمه، مبا يف ذلك احملطات النهائية للسوائب اجلافة، أمهية يف 
التخطيط، واالستثمار، والسالمة، واإلنتاجية، وجودة اخلدمات. 
وهلذا الغرض، بدأ اجمللس البحري البلطيقي والدويل يف تنفيذ نظام 
للتدقيق يف احملطات النهائية للسوائب اجلافة يف مجيع أحناء العامل 
يف عام BIMCO, 2017( 2015(. ويعد هذا النظام الذي يعتمد 
على تقارير مالكي السفن عن زايرات سفنهم حملطات السوائب 
اجلافة النهائية على الصعيد العاملي مفيداً يف جتميع املعلومات عن 
ــراز اجملـــاالت الــيت تستوجب مــزيــداً من  أداء احملــطــات النهائية وإبـ
الرصد والتحسني. وركزت البياانت اليت مُجعت بني عامي 2015 
ترتيبات اإلرســــاء، واملــرســى،  قبيل  و2017 على ابرامــــرتات مــن 
املعلومات بني  النهائية، واملــعــدات، وتــبــادل  احملــطــات  وخــدمــات 
البضائع وتفريغها. وحبلول 1  النهائية، وحتميل  السفن واحملطات 
كانون األول/يناير 2017، كان لدى 27 ميناء أكثر من مخسة 
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قيودات، أو تقارير. ومل حيصل أي من املوانئ على تصنيف أدىن 
من املتوسط. وُحدِّدت الدرجات استناداً إىل نظام ترجيح مُينح فيه 

واملرسى،  اإلرســاء  ترتيبات  تليهما  قيمة،  أعلى  والتفريغ  التحميل 
وتبادل املعلومات.

حمطات السوائب اجلافة النهائية: احلصة القطرية التقديرية من السوق يف الصادرات العاملية، حسب السلع  اجلدول 8-4 
األساسية، 2017 )نسبة مئوية(

النسبة املئويةاحلبوبالنسبة املئويةالفحمالنسبة املئويةركاز احلديد
27,7الوالايت املتحدة30,3أسرتاليا56,2أسرتاليا

كوربوس كريسيتأبوت بوينتكيب المربت
غلفستوندالرميبل ابيدامبييا

هامبتون رودسغالدستونبورت هيدالند
هوسنتهاي بوينتبورت الات

نيو أورليانزنيوكاسيلبورت والكوت
نورفولكبورت كيمبالايميب ساوند

بورتالند
30,4إندونيسيا25,8الربازيل

9,8االحتاد األورويبابليكباابنبونتا دا ماديرا
إمينغهامابجنامارسنيبونتا دو أوبو

لو هافركوات ابروسيبيتيبا
مووغابوالو لوتتوابراو

رواناتجنونغ ابرا
كاليبيدااتراهان4,4جنوب أفريقيا
ريغاسالداهنا ابي

10,9األرجنتني11,4االحتاد الروسي2,8كندا
ابهيا بالنكافوستشينبورت كارتييه

بوينس آيرسمورمانسكسيفن آيالندس
ال بالات

نيكوسييا7,1كولومبيا0,7أوكرانيا
ابراانغرطاجنةيوزهين

روزاريوبويرتو بوليفارإليشيفسك
بويرتو بروديكو

9,1أسرتالياسانتا مارا1,5السويد
بريشبنيلوليا

جريالدتون6,8جنوب أفريقياأوكلسوند
ميلبورنديرابن

بورت جيلريتشارد ابي1,0شيلي
بورت لينكولنكالديرا

سيدين6,9الوالايت املتحدة)أ(كالديريال
واالرووبلتيمورشاانرال

كوربوس كريسيت
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حمطات السوائب اجلافة النهائية: احلصة القطرية التقديرية من السوق يف الصادرات العاملية، حسب السلع  اجلدول 8-4 
األساسية، 2017 )نسبة مئوية( )اتبع(

النسبة املئويةاحلبوبالنسبة املئويةالفحمالنسبة املئويةركاز احلديد
7,0كندالونغ بيتش1,3إيران )مجهورية - اإلسالمية(

هاليفاكسلوس آجنلسبندر عباس
احملطات النهائية لنظام هنر 

املسيسييب
ابي كوميو

برينس روبريتموابيل0,8موؤيتلنيا
فانكوفرنيوبورت نيوزنوادهيبو

نورفولك
10,2االحتاد الروسيسيوارد1,0بريو

نوفوروسيسكستوكتونسان نيكوالس
روستوف

2,3كندا)ب(
كانسو آنكوراج

12,6أوكرانياحمطة نيبتون النهائية2,0اهلند
أوديسابرينس روبريتمورموغاو
نيكواليفروبرتس ابنككالكوات
هيشيفسكبراديب

0,3الصنينيو مانغالور
داليانشيناي

كينغادوكاكينادا
كينهوانغادو

ريزهاو

0,4موزامبيق
مابوتو

بيريا

.Clarksons Research, 2018 حسابات أمانة األونكتاد، استناداً إلى بيانات مستمدة من المصدر: 
باستثناء الصادرات إلى كندا. )أ(   

باستثناء الصادرات إلى الواليات المتحدة. )ب(   

وحــســب نــظــام التدقيق الـــذي وضــعــه اجملــلــس البلطيقي 
والبحري الدويل، متثِّل سانت آندر وبيلباو يف إسبانيا وميناء كويبك 
يف كندا أهم ثالث حمطات هنائية للسوائب اجلافة. وأتيت حمطة سانت 
آندر يف املرتبة األوىل من حيث معاجلتها لعمليات التحميل والتفريغ، 
وترتيبات الرسو يف احملطة النهائية، واملرسى وتبادل املعلومات بني 
السفن واحملطات النهائية، ومعدات احملطة النهائية. وحسب تقرير 
التدقيق لــعــام 2017، تلقى ما يزيد عن 93 يف املائة من املوانئ 
اليت مشلها التحليل درجة متوسطة، أو أفضل، من حيث التواصل 
بني السفن واحملطات النهائية، ونشاط التحميل والتفريغ، ومعايري 

املعدات وصيانتها. وتتعلق اجملاالت اليت تستدعي مزيداً من التحسني 
بتحدايت انشئة عن احلاجة إىل املهارات اللغوية، والضغط الدائم على 
أطقم السفن وعلى الراببنة، واملطالبات غري املتوقعة، وهيئات املوانئ 
البريوقراطية والعدائية بشكل غري ضروري )BIMCO, 2017(. وإضافة 
إىل ذلك، حصلت املوانئ على درجات منخفضة عندما تكون تكلفة 
خدمات احملطة النهائية إمَّا مسرفة، أو حني تكون اخلدمة معدومة. 
ورغم أن تقرير التدقيق مفيد، فإنَّ النظام ال خيلو من أوجه القصور. 
وسيكون من الالزم توفري مزيد من البياانت والتقارير لتحسني اجلدوى 

اإلحصائية وموثوقية النتائج احملققة.
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الرقمنة يف املوانئ دال- 

متثِّل الرقمنة عامالً ما انفك يتطور خبطى متسارعة حتمل 
يف طياهتا تداعيات قــد يكون هلــا أتثــري عميق يف عمليات امليناء 
وإدارة املوانئ. ومل حيظ االقتصاد الرقمي بتعريف واسع القبول. وتنبثق 
أحدث التطورات يف جمال الرقمنة من جمموعة من التقاانت غدت 
أكثر انتشاراً يف سائر النظم امليكانيكية، واالتصاالت، والبنية التحتية 
)UNCTAD, 2017b(. وتشمل التقاانت الرئيسية اليت ترفد الرقمنة يف 
النقل البحري ابتكارات من قبيل إنرتنت األشياء، والتشغيل اآليل، 
واألمتــتــة، والــذكــاء االصطناعي، واملركبات واملــعــدات ذاتية القيادة، 

وسالسل السجالت املغلقة )انظر الفصول 1، و2، و5(.

ويتفشى تطبيق هذه التقاانت يف املوانئ يف مجيع جوانب 
أعمال املوانئ، ومن بينها العمليات، والتخطيط، وتصميم البنية التحتية 
وتطويرها وصيانتها. وهي تتيح للموانئ فرصاً جديدة إبطالق العنان 
ملزيد من القيمة اليت تتجاوز أنشطة مناولة البضائع التقليدية. ومن شأن 
التقاانت املناسبة أن تساعد يف حتقيق الكفاءة القصوى يف احلركة؛ 
وزايدة الكفاءة التشغيلية؛ وشفافية العمليات وسرعتها؛ والعمليات 
املؤمتتة؛ وتقليل أوجه القصور واألخطاء. ومن األمثلة اليت ميكن أن 
يكون فيها أتثري االبتكارات التكنولوجية ملموساً يف املوانئ التغيريات 
يف عمليات التحميل والتفريغ )التواصل من اآللــة - إىل - اآللة، 
ية، والتشغيل اآليل، والتنمية الذكية لألصول، وقوى  واحللول املنصِّ
العمل النقالة(، والتخزين )حتليل البياانت الضخمة، والقياسات الذكية، 
والرؤية املوحدة للمخزوانت، والتجهيز الصناعي )الشبكات الذكية، 
واإلدارة الذكية للطاقة، والطباعة الثالثية األبعاد، وحتليل السالمة، 

والصيانة االستباقية(.

ويسعى قطاع النقل البحري سعياً حثيثاً للحاق ابلركب يف 
تعزيز استخدام التقاانت املبتكرة، حتسيناً للُنظم واخلدمات. ويتبنيَّ من 
دراسة استقصائية أُجريت يف هذا القطاع أنَّ معدات احملطات النهائية 
 .)Vonck, 2017( املستقلة اسُتخدمت حسب 15 يف املائة من اجمليبني
املائة من اجمليبني، ُتستخدم املعدات املشغلة ذاتياً  وحسب 9 يف 
خلدمات املوانئ، بينما يرى 43 يف املائة منهم أنَّ هذا االجتاه قصري 
األجل. وبوجه عام، يتفق اجمليبون على أنَّ مثة حاجة ماسة لتنمية 
املهارات وتعزيز الدراية، والكفاءة، واملعرفة، بغض النظر عن السرعة 

اليت تنتشر هبا الرقمنة.

ويشري استعراض مشل موانئ تقع يف خمتلف أرجاء العامل 
إىل أنَّ قطاع النقل البحري قد تبىن التقانة إىل حد ما، فتغريت 
العمليات يف كثري من املوانئ تغرياً شديداً يف العقود القليلة املنصرمة. 
فعلى سبيل املثال، يزداد استخدام تقاانت املسح الطيفي ألغراض 
األمن وتيسري التجارة، بينما ُتطبق األمتتة يف حمطات هنائية شىت 
للحاوايت. وإبلقاء نظرة فاحصة على حمطات احلاوايت النهائية 
يف خمتلف أحناء العامل ميكن تكوين صورة عامة جيدة ملا آل إليه 
احلال يف هذا املضمار. فما تزال أمتتة حمطات احلــاوايت النهائية 
- أي استخدام نظم املناولة املشغلة ذاتياً واملتحكم فيها عن بعد، 
مقروانً ابالنتقال من العمليات اليدوية إىل العمليات املؤمتتة - يف 
مراحل االستخدام األوىل، إذ إن األمتتة مل تشمل بعد 97 يف املائة 
الــعــامل. وتُــقــدَّر حصة حمطات  مــن حمطات احلـــاوايت النهائية يف 
بينما  املائة،  املؤمتتة بشكل كامل بنسبة 1 يف  النهائية  احلــاوايت 
 Drewry Maritime( تبلغ نسبة نظرياهتا املؤمتتة جزئياً إىل 2 يف املائة
((. ويقدم اجلدول 4-9 حملة عامة عن احملطات  Research, 2018b

النهائية الرئيسية اليت تُنفذ فيها األمتتة الكاملة أو اجلزئية أو يُعتزم 
اليت  تلك  هــي  بشكل كامل  املؤمتتة  النهائية  واحملــطــات  تنفيذها. 
جتري فيها تكديس البضائع يف ساحة التكديس وعمليات النقل 
األفقي بني الرصيف والساحة بوسائل آلية. أما احملطات النهائية 
الــيت تقتصر فيها األمتتة على  الــيت تكون فيها األمتتة جزئية فهي 

تكديس البضائع يف الساحة.

وما فتئت احملطات النهائية تستخدم مستوايت أعلى من 
األمتتة لزايدة اإلنتاجية والكفاءة وحتقيق ميزة تنافسية. ويتضح من 
دراسة استقصائية أُجريت يف القطاع أنَّ قرابة 75 يف املائة من مشغلي 
لالحتفاظ  األمهية  شديد  عامالً  األمتتة  يــرون يف  النهائية  احملطات 
ابلقدرة على املنافسة يف اخلمس سنوات املقبلة، بينما يرى 65 يف 
 Hellenic Shipping( املائة منهم أنَّ األمتتة تعزز السالمة التشغيلية
((. ويتوقع أكثر من 60 يف املائة من مشغلي احملطات  News, 2018

النهائية الذين ردوا على الدراسة أن تساعد األمتتة يف حتسني التحكم 
يف التشغيل واالتــســاق، بينما يتوقع 58 يف املائة منهم أن ختفض 
األمتتة تكاليف التشغيل العامة للمحطات النهائية. وأبدى املستجيبون 
رأايً إجيابياً بشأن العائد احملتمل من االستثمار بوجه عام. ويرى حنو 
ثلث املستجيبني يف األمتتة وسيلة لزايدة اإلنتاجية مبا يصل إىل 50 
يف املائة، بينما يعتقد حنو مخسهم أنَّ األمتتة ميكن أن ختفِّض تكاليف 

التشغيل أبكثر من 50 يف املائة.

حملة عامة عن اجتاهات األمتتة يف املوانئ، 2017 اجلدول 9-4 
مستوى األمتتة التشغيلياحملطة النهائيةامليناء

شبه كاملحمطات احلاوايت النهائية، حمطة احلاوايت النهائية يف فيشر آيلندبريسبني، أسرتاليا
كاملاملراسي 8-10 يف فيشرمان آيلند
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حملة عامة عن اجتاهات األمتتة يف املوانئ، 2017 )اتبع( اجلدول 9-4 
مستوى األمتتة التشغيلي)أ(احملطة النهائيةامليناء

كاملحمطة فكتوراي النهائية الدولية للحاوايتملبورن، أسرتاليا
شبه كاملحمطات احلاوايت النهائية الدولية يف سيدينسيدين، أسرتاليا

كاملبروزرصن دوك نورث
شبه كاملغاتوايانتويرب، بلجيكا
كاملنيو كيانوانكينغادو، الصني
كامل )عوجلت سفن التجربة يف هناية عام 2017(اينغشانغ، املرحلة 4شنغهاي، الصني

مل يؤكد، يف طور اإلعداددونغ جيانغتيانيان، الصني
كامل )املرحلة 1 التشغيلية؛ املرحلتان 2 و3 يف طور حمطة أوشن غييت النهائية للحاوايت)ب(كزايمني، الصني

اإلعداد(
كاملحمطة ألتينويردير النهائية للحاوايتهامبورغ، أملانيا

شبه كاملبورشاردكاي
مل يؤكد، يف طور اإلعدادأداينفيشهينجام، اهلند

شبه كاملالمونغ ابي وبيتيكيماسسورااباي، إندونيسيا
شبه كامل، خمطط لهحمطات فرييبورت النهائيةدبلن ايرلندا

شبه كامل،حمطات APM النهائيةفادو ليغ، إيطاليا
كاملحمطة Tobishima Pier South Side النهائيةانغواي، الياابن
شبه كاملحمطة أوي النهائية 5طوكيو، الياابن

شبه كاملاحملطة النهائية 2الزارو كارديناس، املكسيك
شبه كاملبورت تريمينالتوكسان، املكسيك
غري مؤكد، يعتزم أن تفتح يف عام 2019حمطة Tanger Med النهائيةطنجة ميد، املغرب

Delta Dedicated East and West، حمطات -Euroروتردام، هولندا "حمطات 
"max, World Gateway and APM

كامل

شبه كامل، يُعتزم أن تكتمل يف عام 2019حمطة فريجسسون النهائية للحاوايتأوكالند، نيوزيلندا
شبه كاملحمطة مانزانيللو النهائية الدوليةكوليون، بنما

شبه كاملحمطات ابسري ابجنانغ النهائية 1، 2، 3، 4سنغافورة
مل يؤكد، خمطط لهتواس

,Pusan Newport International and container terminal" بوسان، مجهورية كوراي
Newport Company,

 Hanjin Newport Company and Hyundai Pusan
Newport"

شبه كامل

شبه كاملحمطة هانيان إنشيون النهائيةإنشيون، مجهورية كوراي
شبه كاملحمطة تواتل النهائية الدوليةاجلويراس، إسبانيا
شبه كامليوروب اثوثبرشلونة، إسبانيا

شبه كامل )احملطة النهائية 3 يف طور التشغيل، احملطة حمطتا جبل علي النهائيتان 3 و4ديب، اإلمارات العربية املتحدة،
النهائية 4 يعتزم أن تكون يف طور التشغيل يف عام 

)2018
شبه كاملحمطة خليفة النهائية للحاوايتأبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة

شبه كاملحمطة ليفربول 2 النهائية للحاوايتليفربول، اململكة املتحدة
حمطة Dubai Ports London Gateway Container النهائية، لندن، اململكة املتحدة

Thamesportو
شبه كامل
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حملة عامة عن اجتاهات األمتتة يف املوانئ، 2017 )اتبع( اجلدول 9-4 
مستوى األمتتة التشغيلي)أ(احملطة النهائيةامليناء

كامل )مشروع Middle Harbour Redevelopment حمطة احلاوايت النهائيةلونغ بيتش، الوالايت املتحدة
يف طور اإلعداد(

كاملTraPacلوس آجنلس، الوالايت املتحدة
شبه كاملحمطات غلوابل كونتينر النهائيةنيويورك، الوالايت املتحدة
شبه كاملفريجينيا انرتانشوانل غيتواينورفولك، الوالايت املتحدة

شبه كامل، يف طور اإلعدادحمطات انرتانشوانل تريمنال النهائية
شبه كاملاحملطتان النهائيتان 4 و5 وحمطة كاو مينغ النهائية للحاوايتكاوهسيونغ، مقاطعة اتيوان الصينية

شبه كاملكونتينر تريمنالاتييب، مقاطعة اتيوان الصينية
.Drewry Maritime Research, 2018b المصدر: 

ِيشار إلى المحطات النهائية التي لم تدخل طور التشغيل الكامل بعد. )أ(   
تعرف أيضاً باسم Yuanhai Automated Container Terminal. ستتمتع مرافع الرصيف المزدوجة العربات بقدر ملموس من األتمتة. )ب(   

بيد أنَّ املزااي اليت حتققها األمتتة يف املوانئ ينبغي أن يُنظر 
إليها يف سياقها، ففي بعض احلـــاالت قــد حيــدث أتخــري يف بلوغ 
مستوايت اإلنتاجية املتوقعة ألنَّ ابتكارات عديدة جتتمع دون القدر 
الكايف من التكامل بينها، فضالً عن االفتقار إىل القدرة على التحكم 
فيها إمجاالً. فالتقانة، وإن كانت عامل متكني رئيسي، ليست البارامرت 

.)Linked in, 2018( الوحيد الذي يؤثر يف إنتاجية احملطة النهائية

وتشمل التحدايت املفاد عنها بشأن تنفيذ حلول األمتتة 
يف املوانئ على نطاق أوسع التكاليف، وقصور املهارات، أو املوارد 
لتنفيذ األمتتة وإدارهتا، واملخاوف اليت تنتاب نقاابت العاملني، والوقت 
الالزم للتنفيذ. ويف مضمار العمل، توصلت دراسة ركزت على املنظومة 
البحرية يف هولندا إىل أنَّ عدد الوظائف يف املنظومة سينقص مبا ال يقل 
عن 25 يف املائة نتيجة لتطبيق األمتتة. ويُتوقع أن تنقص الوظائف 
يف قطاع املوانئ بنسبة 8,2 يف املائة. وابملقارنة، يُتوقع أن يقِّل عدد 
الوظائف يف النقل البحري بنسبة 1,8 يف املائة. وخيلص التحليل إىل 
أنَّ القطاعات الفرعية األكثر عرضة هي املوانئ، واملوردين البحريني، 

.)Vonck, 2017( واملالحة الداخلية

وخالصة القول إنَّ طائفة واسعة النطاق من التقاانت املقرتنة 
بتطبيقات يف املوانئ واحملطات النهائية تتيح الفرصة ألصحاب املصلحة 
يف املوانئ لالبتكار وحتقيق قيمة إضافية تتمثل يف زايدة الكفاءة، ورفع 
اإلنتاجية، والسالمة، وتعزيز محاية البيئة. وحىت تتمكن املوانئ من جين 
فوائد الرقمنة فعالً، ينبغي رصد عدد من الشواغل ومعاجلتها. وتشمل 
هذه الشواغل احتمال أقلمة أمناط اإلنتاج والتجارة املقرتنة ابلتشغيل 
اآليل والطباعة الثالثية األبعاد، واالضطراابت احملتملة يف سوق العمل، 
التنظيمية، واحلاجة إىل معايري مشرتكة، وال سيما عند  والتغيريات 
تطبيق تكنولوجيا سلسلة السجالت املغلقة وحتليل البياانت. وحىت 
يتحقق ذلك، يلزم إدراك املسائل املعنية بشكل أفضل، وتعزيز آليات 

الشراكة والتعاون بني مجيع أصحاب املصلحة، وهم املوانئ، ومشغلو 
احملطات النهائية، والنقل البحري، والشاحنون، وصّناع التكنولوجيا، 

واحلكومات، واملستثمرون.

التوقعات واالعتبارات املتعلقة  هاء- 
بالسياسات

على حنو يتسق مع النمو املتوقع يف االقتصاد العاملي، وجتارة 
السلع الدولية، والشحنات البحرية )انظر الفصل 1(، تظلُّ التوقعات 
بشأن نشاط املناولة يف املوانئ العاملية إجيابية بوجه عام. وتتسم توقعات 
ل سوق البنية التحتية يف  العرض ابإلجيابية أيضاً، إذ يتوقع أن يسجِّ
املوانئ العاملية أعلى املكاسب من عام 2017 إىل 2025، ويعزى 
ذلك، يف املقام األول، إىل ازدايد أحجام التجارة وتطوير البنية التحتية 
.)Coherent Market Insights, 2018( يف بلدان آسيا النامية الناشئة

ويُتوقع أن جتتذب الطاقة وتشييد موانئ احلــاوايت طلباً 
واسعاً خالل الفرتة املشمولة ابلتوقعات. ويُتوقع أن تظلَّ غريب آسيا 
منطقة رئيسية لالستثمار يف ضوء مشاريع التشييد، مثل حمطة الفجرية 
النهائية للنفط، وميناء خليفة ومنطقته الصناعية )أبو ظيب(، وجزيرة 
بوبيان )الكويت(، وميناء سحار الصناعي )عمان(، اليت اعتمدها 
جملس التعاون اخلليجي. ويُعتزم أيضاً تنفيذ مشاريع ضخمة ملعاجلة 
النفط يف سالداهنا يب )جنوب أفريقيا(، ومومبسا )كينيا(، إذ يُنتظر 
أن يرتفع الطلب على النفط يف ضوء النمو املتوقع يف بلدان آسيا 
النامية الناشئة بسرعة )Coherent Market Insights, 2018(. وتساهم 
مشاريع تطوير املوانئ وحتديثها يف إطار مبادرة احلزام والطريق، على 
سبيل املثال يف ابكستان )غــوادار(، وجيبويت، وميامنار )كيوكبيو(، 
واليوانن )برايوس(، وسري النكا )هامبانتوات وكولومبو(، يف حتديث 
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وترفيع بنية املوانئ التحتية يف إفريقيا، وآسيا، وأورواب. ويُتوقع أن يزداد 
االستثمار الصيين يف موانئ احلاوايت مع استمرار مشغلي املوانئ يف 
الصني يف التوسع دولياً، وأن يتجاوز، يف هناية املطاف، منو املشغلني 

.)Drewry Maritime Research, 2017b( العامليني التقليديني

ومع أنَّ التوقعات العامة لنشاط املوانئ العاملية تظلَّ إجيابية، 
فــإنَّ األرقــام األولية تشري إىل تباطؤ النمو يف األحجام املينائية يف 
عام 2018. ويعرب ذلك عن فتور حمفز النمو الناشئ، بوجه خاص، 
عن االنتعاش الدوري، وإعادة تكوين املخزوانت يف سلسلة اإلمداد 
يف عام 2017. أضف إىل ذلك، أنَّ خماطر اهلبوط اليت تثقل كاهل 
النقل البحري العاملي، ومن بينها خماطر السياسات التجارية، والعوامل 
اقتصادات مثل  اجليوسياسية، والتحوالت اهليكلية اليت حتدث يف 
اقتصاد الصني، قد جتعل التوقعات اإلجيابية تنحرف عن مسارها. 
ومتثل أوجه التوتر التجاري بني الصني والوالايت املتحدة، ومها أكرب 
اقتصادين يف العامل، وظهور سياسات التقوقع واحلمائية، ابعثاً مباشراً 

على القلق )انظر الفصل 1(.

ويتسم املشهد العام لتشغيل املوانئ يف الوقت احلايل ابشتداد 
املنافسة بني املوانئ، وبوجه خاص يف التجارة املنقولة ابحلــاوايت، 
حيث ميكن أن حتدد القرارات اليت تتخذها حتالفات النقل البحري 
بشأن السعة املستخدمة، وهيكل املوانئ، والشبكات، مصري حمطة 
احلاوايت النهائية يف امليناء. ويلزم زايدة االستثمار الستيعاب السفن 
واألحجام الكبرية املعاجلة أثناء أوقات الذروة يف التوقف يف املوانئ، 
 .)Fairplay, 2017b( ويرجح أن يؤثر ذلك يف هوامش مشغلي املوانئ
بيد أنَّ تكلفة االستثمارات اجلديدة ميكن أن خُتفَّف ابستكشاف 
فرص التسعري املكيَّف حىت تتواءم مصاحل امليناء واحملطة النهائية مع 
الناقلني وحتفز خطوط النقل البحري على العمل بشكل حيقق مزيداً 
من اإلنتاجية )Port Technology, 2017(. وستكون الرتتيبات التعاونية 
املنتجة والعملية بني هيئات املوانئ، ومشغلي احملطات النهائية، وخطوط 

النقل البحري، واجملتمع التجاري، أمراً أساسياً.

وعند دراسة أتثري استمرار الرتكيز يف سوق خطوط النقل 
البحري املنتظمة، والشواغل احملتملة بشأن املنافسة، ينبغي أن حُتلل 
اهليئات املعنية ابملنافسة، واجلهات التنظيمية يف النقل البحري أيضاً أتثري 

الرتكيز يف السوق وإقامة التحالفات يف العالقة بني املوانئ والناقلني. 
التوقف، وهيكل  التأثري يف اختيار موانئ  وتشمل جمــاالت الرتكيز 
شبكات خطوط النقل البحري املنتظمة، وتوزيع التكاليف والفوائد 
بني النقل البحري ابحلاوايت واملوانئ، والُنهج املتبعة بشأن االمتيازات 
يف حمطات احلاوايت النهائية، نظراً ألن خطوط النقل البحري كثرياً 

ما تكون هلا مصاحل يف عمليات احملطات النهائية.

وأكثر من أي وقت مضى، يتعني على املوانئ واحملطات 
النهائية يف مجيع أحناء العامل أن تعيد تقييم دورها يف العرض العاملي 
وسالسل اللوجستيات وتعد نفسها للتعامل مع التغيريات اليت جاء 
الــيت تنطوي على أتثــريات  هبا تسارع وتــرية التطورات التكنولوجية 
عميقة )Brümmerstedt et al., 2017(. ومن املهم أن تبحث املوانئ 
واحملطات النهائية عن سبل فعالة لتبين التقاانت اجلديدة حىت تظلَّ 
قادرة على املنافسة، وتتجنب خماطر التهميش يف قطاع املوانئ الذي 
 Port Equipment Manufacturers( التنافس  من  عــاٍل  بقدر  يتسم 

.)Association, 2018

ويزداد االعرتاف ابلدور احلاسم لتعزيز أداء املوانئ واحملطات 
النهائية يف مجيع قطاعات السوق يف التخطيط، واالستثمار، والتمركز 
االسرتاتيجي، فضالً عن استيفاء معايري االستدامة وحتقيق أهدافها 
املتفق عليها عاملياً، مثل أهداف التنمية املستدامة. ويف هذا السياق، 
ينبغي أن يعمل قطاع املوانئ، وسواه من أصحاب املصلحة يف امليناء، 
متكاتفني لتحديد الروافع الرئيسية وتفعيلها لتحسني إنتاجية املوانئ، 
والرحبية، وأوجه الكفاءة التشغيلية. ينبغي أن حترص احلكومات على 

أن تكون أطر السياسات واألطر التنظيمية داعمة ومرنة.

ومتثِّل الُنظم اليت ترصد املقاييس التشغيلية، واملالية، والبيئية 
يف املوانئ وتقيسها أدوات اسرتاتيجية للتخطيط واختاذ القرارات ينبغي 
دعمها وتطويرها بدرجة أكرب. وميكن االستفادة من إاتحة البياانت 
بقدر أكرب وتوسيع نطاقها بفضل التطورات التكنولوجية يف تتبع أداء 
املوانئ وقياسه واإلبالغ عنه، فضالً عن استخالص معلومات مفيدة 
ملديري املوانئ، ومشغليها، ومنظميها، واملستثمرين فيها، ومستخدميها. 
وميكن تطوير العمل املضطلع به يف إطار برانمج األونكتاد إلدارة 

املوانئ بشأن سجل أداء املوانئ وتوسيع نطاقه اجلغرايف.
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القضايا 
القانونية 

والتطورات 
التي طرأت 
على اإلطار 
التنظيمي

ابتت التكنولوجيا تشكل عنصراً حامساً يف كثري من الُنظم على منت 
السفن ويف املوانئ، وهي ما برحت ُتِدث تغيرياً عميقاً وثورة يف األسلوب 
الذي ُترى به عمليات النقل البحري. وتبشر كثري من التطورات التكنولوجية 
احلالية، ومن بينها على سبيل الذكر، السفن الذاتية التشغيل، والطائرات 
بال طيار، وتقنيات احلساابت املوزعة العديدة من قبيل تقنية سلسلة السجالت 
املغلقة، آبفاق رحبة لزايدة العمليات كفاءة، وختفيض التكاليف، وسوامها من 
اإلمكاانت. بيد أنَّ الشكوك ال تزال تساور القطاع البحري حيال سالمة 
هذه التقاانت وأمنها، ومثة خماوف من حــاداثت األمن السيرباين اليت قد 
تقع. ولتقليل هذه املخاطر يف النظم املوجودة على منت السفن ويف املوانئ، 
ومتهيد السبيل لالنتقال إىل تقنيات جديدة حمتملة، تثابر احلكومات، والقطاع 
البحري، على تعزيز ثقافة تدبر السالمة واملخاطر، وتبذل جهوداً متكِّن من 
االمتثال لإلطار القانوين املعقَّد واآلخذ يف التطور. وفضالً عن ذلك، ينبغي 
أن تكون تقنيات احلساابت املوزعة املختلفة اليت تربز إىل الوجود اآلن وتنتشر، 
ومن بينها املبادرات املتعلقة بسلسلة السجالت املغلقة، قابلة للتشغيل البيين، 
إذ إن التنافس بينها سعياً ألن يتخذ القطاع تقنية بعينها معياراً مفضالً لديه 

قد يلحق الضرر ابلنقل البحري.

ويف الوقت الذي تتحدَّد فيه معامل مستقبل التطورات التكنولوجية 
يف النقل البحري، ويسخر القطاع البحري التقانة لتحسني خدماته، يُعكف، 
على الصعيدين الوطين والدويل على حٍد سواء، على تكييف األطر احلالية 
أُطــر جديدة، عند  القانونية، والتنظيمية، واملتعلقة ابلسياسات، وصياغة 
اعُتِمدت يف  اليت  البحرية االسرتاتيجية  املنظمة  االقتضاء. وتعرتف خطة 
كانون األول/ديسمرب 2017، بضرورة دمج التقاانت اجلديدة والناشئة يف 
اإلطار التنظيمي للنقل البحري. وأتيت هذه اخلطة بعد اعتماد قرار يشجع 
اإلدارات البحرية على احلرص على إدارة املخاطر السيربانية يف نظم إدارة 
السالمة احلالية إدارة سديدة، وذلك ابتداًء من 1 كانون الثاين/يناير 2021، 
وكذلك اعتماد مبادئ املنظمة البحرية التوجيهية لتدبر خماطر األمن السيرباين، 

يف متوز/يوليه 2017.

ويندرج يف عداد التطورات التنظيمية الدولية املهمة اليت حدثت 
خالل الفرتة قيد االستعراض، اعتماد املنظمة البحرية الدولية، يف نيسان/

أبريل 2018، اسرتاتيجية أولية لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة من السفن 
يُبتغى منها ختفيض اجملموع السنوي النبعااثت غازات الدفيئة مبا ال يقلَّ 
عن 50 يف املائة حبلول عـــام 2050، مقارنة بعام 2008. وفضالً عن 
ذلك، اعتمدت املنظمة البحرية الدولية قراراً بشأن عمليات تديد النطاق 
التنظيمي يُبنيِّ إىل أي مدى ينبغي تعديل اإلطار التنظيمي القانوين حىت 
يتضمن التقانة اجلديدة املتعلقة ابلسفن البحرية ذات السطح الذاتية التشغيل.

ويرد يف هذا الفصل موجز للتطورات القانونية والتنظيمية املتعلقة 
هبذه املسائل، وفيه ُتسلط األضواء على االعتبارات املتعلقة ابلسياسات ذات 

الصلة بقطاع النقل البحري.



 
 

 

 
 

التقاانت الناشئة
تتيح التقاانت اجلديدة، مثل سلسلة السجالت املغلقة، 

والسفن الذاتية التشغيل ، والطائرات بال طيار فوائد 
حمتملة يف النقل البحري، ولكنها تثري أيضاً خماوف تشمل 

السالمة، وعمل البحارة، واألمن السيرباين، واملسؤولية، 
والتأمني.

يستكمل ذلك اجلهود الدولية ملعاجلة انبعااثت 
غازات الدفيئة، مبا يف ذلك يف إطار اتفاق 
ابريس وهدف التنمية املستدامة ١٣ بشأن 
اختاذ تدابري للتصدي لتغري املناخ والتأثريات 

النامجة عنه.

يف ضوء هدف التنمية املستدامة ١٤، 
تشجع مجيع البلدان على النظر يف أن 

تصبح عضوا يف االتفاقيات الدولية ذات 
الصلة بشأن منع التلوث البحري والتحكم 

فيه، على سبيل األولوية.

محاية البيئة البحرية

ختفيض انبعااثت
غازات الدفيئة من

النقل البحري
هتدف اسرتاتيجية أولية اعتمدت يف املنظمة 
البحرية الدولية يف نيسان/أبريل ٢٠١٨ إىل 
ختفيض اجملموع السنوي من انبعااثت غازات 

الدفيئة من السفن مبا ال يقل عن 

حبلول عام ٢٠٥٠

٥٠-٪
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التطورات التكنولوجية واملسائل  ألف- 
الناشئة يف القطاع البحري

األمن السيرباين  -1

سلَّط استعراض النقل البحري لعام 2017 األضواء على 
أمثلة للهجمات السيربانية وأوجه الضعف يف نظم املالحة وسواها 
من النظم املوجودة على منت السفن ويف املوانئ، ومن بينها التدخل 
يف عمل النظم اآللية لتحديد اهلوية والنظم اإللكرتونية لعرض اخلرائط 
واملعلومات، وتشويش النظم العاملية لتحديد املوقع، والتالعب بنظم 
البضائع وغريها من النظم السفينية واملينائية، بوسائل من بينها استخدام 
 .)UNCTAD, 2017a( الربجميات املؤذية، وبرجميات الفدية، والفريوسات
واتسم عام 2017 على وجه التخصيص بوقوع هجمات سيربانية 
عاملية رئيسية مشلت استخدام برجميات الفدية الذي أابن أنَّ هذه 
اهلجمات، وإن مل تستهدف بعد النقل البحري على نطاق واسع، ميكن 
 .)The Guardian, 2017; ZD Net, 201( أن تكون هلا عواقب وخيمة
وُتظِهر هذه احلاداثت وسواها من اهلجمات، ومن بينها هجمات 
مجاعية النتحال النظام العاملي لتحديد املوقع ُشنت على سفن يف 
البحر األسود، أمهية األمن السيرباين وإدارة املخاطر السيربانية. زد على 
ذلك أنَّ مثة تقارير تشري إىل وجود صالت بني اهلجمات السيربانية 
والقرصنة البشرية حيث أُفيد أنَّ القراصنة تعرفوا على هوية سفن تمل 
بضائع قيمة وعلى متنها حد أدىن من األمن ابلتسلل إىل نظم بعض 

شركات النقل البحري.

مبادئ األمن السيرباين التوجيهية للقطاع 
البحري

مل تُعتمد حىت اآلن لوائح تنظيمية بشأن األمن السيرباين 
التوجيهية  البحري. غري أنَّ اخلطوط  للقطاع  وموجهة  ملزمة دولياً 
الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية بشأن األمــن السيرباين وإدارة 
املخاطر تقدم توصيات رفيعة املستوى حلماية النقل البحري الدويل 
من هتديدات األمن السيرباين احلالية واملستقبلية واملساعدة على تقليل 
أوجه الضعف يف هذا املضمار )IMO, 2017a(. وتتألف هذه اخلطوط 
من مخسة عناصر وظيفية إلدارة املخاطر بشكل فعال يف القطاع 
البحري، هي التحديد، واحلماية، واالكتشاف، والتصدي، والتعايف 
)IMO, 2017b(. وحىت تكون هذه العناصر فعالة، ينبغي أن ُتضمَّن 
يف مجيع جوانب عمليات شركة النقل البحري وإدارة العاملني فيها، 
على غرار األسلوب الذي تبىن به القطاع ثقافة السالمة، ابعتماد 
املدونة الدولية إلدارة السالمة وتنفيذ نظم إدارة السالمة. ويكمن 
الغرض الرئيسي املنشود من هذه املدونة يف توفري معيار دويل إلدارة 
السفن وتشغيلها بشكل آمن، ومنع التلوث، وهي تدد أهدافاً إلدارة 

السالمة، وتقتضي أن تضع "الشركة" املعرفة أبهنا مالك السفينة، 
أو أي شخص، مثل املدير أو مؤجر السفينة عارية، يتوىل مسؤولية 
تشغيل السفينة، نظاماً إلدارة السالمة، وإعداد سياسة لتحقيق هذه 
األهداف وتنفيذها )IMO, 2018a(. وشجعت جلنة السالمة البحرية 
يف املنظمة البحرية الدولية، يف قرارها 428)98( بشأن إدارة السالمة 
يف نظم إدارة السالمة، اإلدارات على ضمان احتواء املخاطر السيربانية 
على حنو مناسب يف النظم احلالية كما هو حمدد يف املدونة خالل 
مهلة أقصاها التحقق السنوي األول من شهادة امتثال الشركة بعد 1 
كانون الثاين/يناير 2021. وهذا هو أول موعد أقصى إلزامي يُوضع 
يف القطاع البحري بشأن املخاطر السيربانية وهو ميثل خطوة مهمة يف 
محاية نظام النقل البحري والقطاع البحري أبسره من املخاطر السيربانية 
املتزايدة. وفضالً عن ذلك، تعرتف اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة البحرية 
أبنَّ مثة حاجة إىل تضمني التقاانت اجلديدة واملستجدة يف اإلطار 
التنظيمي للنقل البحري مبوازنة الفوائد املستمدة من هذه التقاانت "مع 
شواغل السالمة واألمن، والتأثري يف البيئة ويف تيسري التجارة الدولية، 
والتكاليف احملتمل أن يتكبدها القطاع، ويف اخلتام التأثري يف العاملني 

.)IMO, 2017c( "سواء على منت السفينة أو يف الرب

ويف اآلن ذاته، ينتهج قطاع النقل البحري هنجاً استباقياً 
لتضمني إدارة املخاطر السيربانية يف ثقافة السالم، يف القطاع ومنع 
وقوع أي حاداثت خطرية، وقد أعدت هيئات تصنيف السفن وسواها 
من رابطات القطاع االرشــادات وهي ال تــزال ماضية يف إعدادها. 
فُبعيد اعتماد القرار 428)98(، أصدرت هيئات القطاع النسخة 
الثانية من مبادئها التوجيهية بشأن األمن السيرباين على منت السفن 
اليت استندت فيها إىل النسخة األوىل اليت صدرت يف عام 2016، 
وهي أكثر مشوالً منها. وتتسق النسخة الثانية مع التوصيات الواردة 
يف اخلطوط التوجيهية الــصــادرة عن املنظمة البحرية الدولية بشأن 
إدارة األمن السيرباين، وهي تقدم إرشادات عملية عن إدارة املخاطر 
السيربانية وتتضمن معلومات عن مسائل التأمني. وتقرتح املبادئ 
التوجيهية الصادرة عن القطاع أن تقوم إدارة األمن السيرباين مبا يلي 

:)BIMCO et al., 2017(

"تديد أدوار املستخدمني، واملوظفني الرئيسية، 
واإلدارة على اليابسة ومنت السفينة على حد سواء؛ وتديد 
النظم، واألصــــول، والــبــيــاانت، والــقــدرات الــيت ميكن أن 
تشكل خماطر هتدد عمليات السفينة وسالمتها؛ إن هي 
أُخــّل هبا؛ وتنفيذ تدابري تقنية للحماية من وقوع حادثة 
سيربانية وضمان استمرارية العمليات. وميكن أن يشمل 
ذلك تشكيل الشبكات، ومراقبة الدخول إىل الشبكات 
والُنظم، ومحاية االتصاالت واحلدود واستخدام برجميات 
احلماية واالكتشاف؛ وتنفيذ أنشطة وخطط )تدابري احلماية 
اإلجرائية( لتوفري القدرة على الصمود يف وجه احلاداثت 
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اختاذ تدابري للتصدي لتغري املناخ والتأثريات 

النامجة عنه.

يف ضوء هدف التنمية املستدامة ١٤، 
تشجع مجيع البلدان على النظر يف أن 

تصبح عضوا يف االتفاقيات الدولية ذات 
الصلة بشأن منع التلوث البحري والتحكم 

فيه، على سبيل األولوية.

محاية البيئة البحرية

ختفيض انبعااثت
غازات الدفيئة من

النقل البحري
هتدف اسرتاتيجية أولية اعتمدت يف املنظمة 
البحرية الدولية يف نيسان/أبريل ٢٠١٨ إىل 
ختفيض اجملموع السنوي من انبعااثت غازات 

الدفيئة من السفن مبا ال يقل عن 

حبلول عام ٢٠٥٠

٥٠-٪
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السيربانية. وجيوز أن يشمل ذلك التدريب والتوعية، وصيانة 
النفاذ،  وامتيازات  بعد وموقعياً،  والنفاذ عن  الربجميات، 
والتصرف يف  للنقل  القابلة  اإلعـــالم  واستخدام وسائط 
املعدات؛ ]و[ تنفيذ أنشطة للتأهب للحاداثت السيربانية 

والتصدي هلا".

ومن اخلصائص املهمة للنسخة الثانية من مبادئ القطاع 
ا تعاجل مسائل التأمني املتعلقة ابخلسائر اليت تنجم عن  التوجيهية أهنَّ
حادثة سيربانية. ومل يتضح حىت اآلن إن كان التأمني ينبغي أن يغطي 
ا تنص  هذه احلاداثت. وإذ تتناول املبادئ التوجيهية هذه املسألة، فإهنَّ
ا تتصرف  على أنَّ "الشركات ينبغي أن تكون قادرة على أن تثبت أهنَّ
بقدر معقول من العناية يف النهج الذي تتبعه حيال إدارة املخاطر 
السيربانية، ومحاية السفينة من أي ضرر قد ينشأ عن حادثة سيربانية" 
)BIMCO et al., 2017(. وال توجد اآلن قاعدة تنظيمية عن األمن 
السيرباين يف النقل البحري الدويل، غري أنَّ الشركات البحرية ينبغي 
أن تكون سباقة يف التصدي للمخاطر السيربانية، على حنو ما دعت 
إليه املنظمة البحرية الدولية وهيئات عديدة من هذا القطاع، ومل يعد 

ا تهل إدارة املخاطر السيربانية. بوسعها أن تتذرع أبهنَّ

وفضالً عن ذلك، تذكر املبادئ التوجيهية أنَّ واثئق التأمني 
يف كثري من األسواق اليت تقدم التأمني على املمتلكات البحرية، تغطي 
ما يلحق ابلسفينة، أو معداهتا، من خسارة، أو ضرر، من جراء حادثة 
من حوادث املالحة البحرية، مثل جنوح السفينة، والتصادم، واحلريق، 
أو الغمر، حىت عندما يعزى السبب الكامن وراء احلادثة إىل حادثة 
أمن سيرباين. وتوجد يف الوقت احلــايل شــروط تنص على استبعاد 
اهلجمات السيربانية يف بعض األســـواق، وإذا كانت وثيقة التأمني 
البحري تتضمن شرط استبعاد يف هذا الشأن، فإنَّ التأمني ال يغطي 
اخلسارة، أو الضرر. ويف هذه احلاالت، توصي املبادئ التوجيهية أبن 
نني و/أو وكالء التأمني مما إذا كانت  تتحقق الشركات مسبقاً لدى املؤمِّ
وثيقة التأمني تغطي املطالبات بشأن حاداثت األمن السيرباين و/أو 

.)BIMCO et al., 2017( اهلجمات السيربانية

وبوجه أعم، ال تزال البياانت احملدودة عن وترية اهلجمات، 
ُؤمَّن 

وفداحة اخلسائر واحتمال الضرر املادي، تشكل تدايً للجهات امل
.)All About Shipping, 2018( لديها

ويف اخلتام، تنص املبادئ التوجيهية على ما يلي بشأن 
:)BIMCO et al., 2017( املسؤولية عن حادثة سيربانية

" يــوصــى ابالتـــصـــال بــنــادي ]أتمــــني احلماية 
والتعويض[ للحصول على معلومات وافية عن التغطية اليت 
يقدمها مالكو السفن ومؤجروها بشأن مسؤولية األطراف 

الثالثة )والنفقات ذات الصلة بذلك( الناشئة عن تشغيل 
السفن. فعلى سبيل املثال، ال ينشأ عن حادثة يتسبب 
فيها عطل يف نظم السفينة املالحية، أو امليكانيكية، من 
جراء فعل جنائي، أو هجوم سيرباين عرضي، يف حد ذاهتا 
أي استبعاد من تغطية ]أتمني احلماية والتعويض[ العادية. 
وتدر اإلشارة إىل أنَّ كثرياً من اخلسائر اليت قد تنشأ عن 
حادثة سيربانية ال تندرج يف طبيعة مسؤوليات الطرف الثالث 
الناشئة عن تشغيل السفينة. فعلى سبيل املثال، ال ُتدد 
الفدية،  النامجة عن برجميات  املالية  التغطية اخلسائر  يف 
أو تكاليف إعادة بناء البياانت املشوشة. وختضع التغطية 
العادية فيما يتعلق ابملسؤولية الستبعاد خماطر احلرب وعادة 
ال تُغطى احلــاداثت السيربانية يف سياق حرب أو خماطر 

إرهابية".

وحيدد املعيار 27001-2013 الصادر عن املنظمة الدولية 
لتوحيد املقاييس بشأن تكنولوجيا املعلومات - تقنيات األمن - نظم 
إدارة أمن املعلومات - املتطلبات، املتطلبات احملددة إلنشاء نظام 
إلدارة أمن املعلومات يف مؤسسة وتنفيذه، وصيانته، وتطويره ابستمرار. 
ويتضمن هذا املعيار أيضاً متطلبات بشأن تقييم ومعاجلة خماطر أمن 
املعلومات وفقاً الحتياجات املؤسسة. واملتطلبات الواردة يف املعيار 
عامة ويبتغى منها أن تنطبق على مجيع املنظمات، بغض النظر عن 

نوعها، أو حجمها، أو طبيعتها.

وإضافة إىل ذلــك، أعــدَّت بعض البلدان أيضاً مبادئ 
املعهد  املثال، نشر  السيرباين. فعلى سبيل  توجيهية بشأن األمــن 
الوطين للمعايري والتكنولوجيا يف الوالايت املتحدة إطار تسني األمن 
السيرباين للبنية التحتية احليوية يف عام 2018 كما أصدرت مؤسسة 
اهلندسة والتكنولوجيا يف اململكة املتحدة مدونة املمارسات: األمن 
السيرباين للموانئ ونظم املوانئ يف عام 2016 ومدونة املمارسات: 
األمن السيرباين للسفن يف عام 2017. ومن شأن هذه املدوانت 
أن تساعد الشركات على إجــراء عمليات التقييم ووضــع اخلطط 
وتدابري التخفيف يف جمال األمن السيرباين، وتدبر انتهاكات األمن، 
وينبغي استخدام هذه املــدوانت جنباً إىل جنب مع معايري أمن 
السفينة وسواها من القواعد التنظيمية الصادرة عن املنظمة البحرية 

الدولية يف هذا الصدد.

ويثابر القطاع البحري على تسني إدراك مسائل األمن 
السيرباين واالرتقاء إبدارة املخاطر. وتعكف شركات النقل البحري 
على دمج تكنولوجيات األمن املبتكرة مع النظم والربجميات احلالية ملنع 
اهلجمات السيربانية الداخلية واخلارجية أبقل قدر من التدخل البشري، 
بوسائل من بينها اإلنذارات اآلنية، وتعطيل امللفات الضارة ملنع النفاذ 

.)Marine Log, 2018( غري املأذون به إىل النظم والبياانت احليوية
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ــتــقــانــة، والــســيــاســات،  وفـــضـــاًل عـــن الــتــثــبــت مـــن أنَّ ال
واإلجـــــــراءات قــد ُوِضـــعـــت وأنَّ الــعــامــلــني عــلــى مجــيــع مستوايهتم 
يـــدركـــون األخـــطـــار الــســيــربانــيــة ويــعــرفــون كــيــف يــتــصــرفــون إن وقــع 
ينبغي على الشركات أن تنظر بوجه خــاص يف  هجوم ســيــرباين، 
املــخــاوف بشأن  الزدايد  نــظــراً  الــبــيــاانت، وأتمينها،  طريقة ختزين 
استخدام البياانت وأمنها، على سبيل املثال يف وسائط التواصل 
االجتماعي، وهو أمر يتمظهر فيه التعقيد الذي يكتنف املخاطر 

األمنية احملتملة.

أمهية خاصة يف ضوء  البياانت وأمنها  ويكتسي ختزين 
دخول الئحة االتاد األورويب رقم 679/2016 الصادرة يف 27 
نيسان/أبريل 2016 بشأن محاية األشخاص الطبيعيني فيما يتعلق 
البياانت، اليت تنظم  البياانت الشخصية وحرية نقل هذه  مبعاجلة 
الكيفية اليت تمي هبا الشركات تهيز البياانت الشخصية ملواطين 
أاير/مــايــو 2018.  النفاذ يف 25  االتـــاد األورويب ونقلها حيز 
وتشمل بعض أحكام هذه الالئحة الرئيسية اليت تتناول اخلصوصية 
ومحاية البياانت متطلبات تتعلق مبوافقة املعنيني ابألمر على تهيز 
للخصوصية؛  اجملمعة محاية  البياانت  اهلوية يف  وإخفاء  البياانت؛ 
واإلخـــطـــار ابنــتــهــاك الــبــيــاانت، ومــعــاجلــة نــقــل الــبــيــاانت عــلــى حنو 
مأمون عرب احلدود؛ وقيام بعض الشركات بتعيني موظف مكلف 
حبماية الــبــيــاانت يــشــرف على االمــتــثــال ألحــكــام هــذه الالئحة. 
واجلــديــر ابلــذكــر أنَّ الــالئــحــة ال تنطبق فــقــط عــلــى الــشــركــات يف 
االتاد األورويب بل وعلى كل شركة تّهز بياانت شخصية تتعلق 
بعرض السلع أو اخلــدمــات، أو ترصد سلوك املقيمني يف االتاد 
األورويب، بغض النظر عن موقعها. ويف حالة عدم االمتثال، تنص 
شرِفة يف الدول األعضاء.

ُ
الالئحة على غرامات تفرضها اهليئات امل

إنرتنت األشياء  -2

يُقصد إبنرتنت األشياء شبكة األجهزة املوصولة املزودة 
مبـــحـــددات فــريــدة لــلــهــويــة تتمثل يف عــنــوان بــروتــوكــول اإلنــرتنــت 
وتتضمن تقاانت مضمَّنة فيها، أو تكون مــزودة بتقاانت متكنها 
فيها  الــيت توجد  البيئة  البياانت ومجعها واإلبـــالغ عــن  مــن إدراك 
www.i-scoop.eu/ هذه البياانت، و/أو عن البياانت نفسها )انظر

.)internet-of-things

النقل البحري بشكل متزايد ابلبياانت  ويستعني قطاع 
املستمدة من املعلومات اليت تقدمها السواتل وأجهزة االستشعار 
اليت تربط املعدات، والنظم، واآلالت، وذلك لدعم اختاذ القرارات 
وتعقب  السفينة  ملسار  األمثل  ابالستخدام  يتصل  فيما  املستنرية 
األصول وصيانتها. وتشمل التطبيقات يف هذا اجملال الربجميات اليت 
األمثل  الطريق  لتحديد  السواتل  املستمدة من  البياانت  تستخدم 

للسفينة، وتقدير وقت وصول السفن آنياً؛ وتكنولوجيا احلاوايت 
وتكنولوجيات  االستشعار،  أجهزة  تستخدم  اليت  اجلديدة  الذكية 
معاجلة املعلومات عن بُعد لرصد درجة احلرارة، واالهتزاز، والرطوبة، 
ونوعية اهلواء أثناء نقل احلاوايت عرب احمليطات، مثل التكنولوجيا 
 Mediterranean Shipping وشركة Maersk اليت تستخدمها شركة

Company لرصد السفن املربَّدة.

ويستخدم قطاع النقل البحري بشكل متزايد أيضاً إنرتنت 
الذكية  ويف اإلدارة  والشاطئ  السفينة  بني  الربط  لتحسني  األشياء 
للحركة. فعلى سبيل املثال، يتضمن توثيق الربط البيين بني السفن 
واملوانئ استخدام أساليب تليل البياانت الضخمة لتقصري أوقات 
العبور والــوقــت املهدر عند دخــول املــوانــئ ومناطق احلركة الكثيفة 
األخــرى، مما يساعد يف ختفيف االكتظاظ يف املوانئ. فعلى سبيل 
املثال، تساعد مبادرة التعاون يف مضمار الرقمنة بني ميناء روتردام وشركة 
IBM يف هتيئة هذا امليناء الستضافة السفن اإللكرتونية يف املستقبل، 

وتنطوي هذه املبادرة على تركيب أجهزة استشعار على امتداد مساحة 
قدرها 42 كيلومرتاً يف األرض والبحر جلمع معلومات عن إدارة حركة 
مرور السفن يف امليناء من أجل تسني السالمة والكفاءة. ومثة مبادرة 
مماثلة تنفذها هيئة الشؤون البحرية واملوانئ يف سنغافورة ابلتعاون مع 
مؤسسات أكادميية يف سنغافورة، أي معهد احلوسبة العالية األداء 
وجامعة سنغافورة لإلدارة، وشركة Fujitsu، وهي مبادرة هتدف إىل 
الدمج بني إنرتنت األشياء وتكنولوجيات الذكاء االصطناعي للتمكني 
من وضع منــاذج لتوقعات حركة املــرور يف األجــل الطويل وحساب 

املناطق املكتظة والتنسيق الذكي.

ــيـــاء أيـــضـــاً الســتــحــداث نظم  وتُــســتــخــدم إنـــرتنـــت األشـ
تدعم املالحة يف الظروف الصعبة، مثل األحــوال اجلوية السيئة، 
أو يف املــمــرات املائية املــزدمحــة. فعلى سبيل املــثــال، بــدأت شركة 
،، يف آذار/مارس 2018، العمل بنظام إدراك ذكي  Rolls-Royce

مــزود أبجــهــزة استشعار متعددة وبــربانمــج حــاســويب ذكــي ميكنها 
مــن اســتــحــداث منـــوذج ثــالثــي االبــعــاد للسفن واألخــطــار القريبة 
التطبيقات  بــني  ومـــن   .)Rolls-Royce, 2018( لــلــســالمــة  تــعــزيــزاً 
األخرى اجلاري اختبارها حالياً يف جمال إنرتنت األشياء، مغادرة 
السفن بدون تدخل بشري، والتحكم عن بُعد يف إحبار السفن، 
ودخـــول السفن أحـــواض املــوانــئ آلــيــاً لتمكينها مــن الــرســو أبمــان 

.)Wärtsilä, 2018(

وحني ميكن تسجيل مراحل عملية النقل البحري آنياً، 
العمليات  الكفاءة يف  قــدر من  لتحقيق أقصى  يتيح ذلــك فرصاً 
لتتبع  مثاًل،  املغلقة،  البياانت  سلسلة سجالت  تقنية  ابستخدام 
السعة الفائضة، وتسني الربط بني خمتلف مراحل الرحلة يف شبكة 

النقل العاملية، وتيسري تقاسم سعة السفن ملعاجلة السعة الزائدة.
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استخدام تقنية سلسلة السجالت   -3
املغلقة

تقنيات  إحـــدى  هــي  املغلقة  السجالت  سلسلة  تقنية 
احلساابت املوزعة اليت تتيح تسجيل املعامالت اليت ترى فيما بني 
األقران تسجياًل آمناً، كما لو كانت مسجلة يف دفرت معامالت، 
يف مواقع متعددة يف آن واحد معاً وعلى نطاق مؤسسات متعددة 
أو إىل وسطاء.  وأفـــراد متعددين، دون حاجة إىل إدارهتـــا مــركــزايً 
وتندرج يف عداد ما جرى تديده من مشاكل حمتملة احلدوث يف 
جمال االبتكار الرقمي يف قطاع النقل البحري القصور الذي يشوب 
توحيد سبل تبادل البياانت اإللكرتونية واحلاجة إىل إجياد شكل 
 Combined Transport( املعلومات  تبادل  يتيح  للبياانت  مشرتك 
نقل  اإللــكــرتونــيــة  الــبــيــاانت  تــبــادل  ويتضمَّن   .)Magazine, 2016

املعامالت التجارية أو اإلداريــة من حاسوب إىل آخر ابستخدام 
 Economic( معيار متفق عليه لتشكيل املعاملة أو رسالة البياانت
مقروانً  القصور،  هذا  ويندرج   .)Commission for Europe, 1996

لتقنية  احملتملة  االستخدامات  عام بشأن  بوجه  الــوضــوح  ابنــعــدام 
سلسلة السجالت املغلقة، يف عداد العوامل اليت قد تفسر اعتماد 
يف  الورقية  املستندات  على  مستمر  بشكل  البحري  النقل  قطاع 

عمليات تسليم حاوايت البضائع.

املغلقة  السجالت  سلسلة  تقنية  تنطوي  عــام،  وبــوجــه 
على إمكاانت لتحسني األمن يف بيئة إنرتنت األشياء. فهي تعاجل 
جوانب عديدة من أمن املعلومات، من بينها السرية، والسالمة، 
واإلاتحـــة، وعــدم إنــكــار الــتــواصــل. فعلى سبيل املــثــال، ميكن أن 
تمي تقنية سلسلة السجالت املغلقة الواثئق بعرقلة سرقة اهلوية 
ابستخدام الرتميز مبفتاح عمومي، واحلؤول دون التالعب ابلبياانت، 
مقارنة بتوقيع الواثئق وسواه من أشكال تبادل البياانت اإللكرتونية، 
إبنشاء مفتاح عمومي ومفتاح خاص؛ ووقف هجمات احلرمان من 
اخلدمات إبزالة اهلدف الواحد الذي ميكن أن يهجم عليه القرصان 
إلفساد نظام أبكمله )Venture Beat, 2017(؛ ولذلك، قد يقتضي 
السماح إبدارة البياانت ابستخدام تقنية سلسلة السجالت املغلقة 
إضافة طبقة إضافية من األمن والتقليل شيئاً فشيئاً من استخدام 

ختزين البياانت وتهيزها مركزايً.

ويف قطاع النقل البحري، ميكن استخدام تقنية سلسلة 
السجالت املغلقة يف جماالت من بينها تتبع البضائع وتسليط الضوء 
على جمموعة سلسلة اإلمداد؛ وتسجيل املعلومات عن السفن؛ مبا يف 
ذلــك املعلومات عن املخاطر العاملية ومــدى التعرض هلــا؛ ودمج 
العقود الذكية وواثئق التأمني البحري؛ ورقمنة حفظ امللفات والواثئق 
وأمتتتها. ومن شأن هذه التطبيقات أن تساعد يف توفري الوقت، 
وختفيض التكاليف املتعلقة بتخليص البضائع وحركتها. وقد ظهرت 

مبادرات عديدة تركز على قطاع النقل البحري ابحلاوايت، رغم أن 
تقنية سلسلة سجالت البياانت املغلقة مل تطبق تطبيقاً كاماًل بعد 
يف هذا القطاع. ويُعكف اآلن على استحداث أنواع خمتلفة من نظم 
تقدمي خدمات النقل البحري من منفذ واحد إلجراء مجيع املعامالت 
املتعلقة بعملية نقل عرب احمليطات، مبا فيها احلجز، وإصدار الواثئق، 
والتخليص اجلمركي. ومن شأن النوافذ البحرية الوحيدة أن تقق 
مكاسب انشئة عن زايدة الكفاءة وختفض التكاليف اليت تتكبدها 
شركات النقل البحري بفضل توحيد املعايري، مما يتيح االستغناء عن 
نظم واجهة النهاية اخللفية اجملزأة، واستخدام الرقمنة فيتسىن االستغناء 
عن الوسطاء وتدارك أوجه القصور يف تهيز املستندات. فعلى سبيل 
 International Business Machinesو  Maersk املثال، تعتزم شركتا
(IBM) إقامة مشروع مشرتك ملا حيصل على املوافقات التنظيمية. 

ويهدف هذا املشروع إىل إنشاء موقع شبكي مفتوح لرقمنة بياانت 
التجارة مصمم خصيصاً لكي يستخدمه قطاع النقل البحري أبسره 
بغية مساعدة الشركات على نقل السلع وتتبعها رقمياً عرب احلدود 
الدولية. وسيستخدم هذا املوقع الشبكي تقنية سلسلة السجالت 
املغلقة وغريها من التقاانت السحابية املفتوحة املصدر، ومن بينها 
الذكاء االصطناعي، وإنرتنت األشياء، والدراسات التحليلية، اليت 
تقدمها شركة IBM وُيسوِّق يف البداية القدرتني األساسيتني التاليتني 

:)Maersk, 2018( بغرض رقمنة سلسلة اإلمداد العاملية

"سيتيح تدفق معلومات النقل البحري رؤية 
سلسلة اإلمـــداد برمتها على حنــو ميــكِّــن مجيع اجلهات 
الفاعلة املشاركة يف إدارة سلسلة اإلمداد من أن تتبادل، 
حيدث  عما  املعلومات  وسلسة،  مأمونة  وبطريقة  آنــيــاً 
للشحنة؛ وستقوم التجارة اإللكرتونية برقمنة املستندات 
الورقية وأمتتتها بتمكني املستخدمني النهائيني من تقدمي 
املستندات، والتصديق عليها، واعتمادها، بطريقة مأمونة 
عرب احلدود التنظيمية، مما يساعد يف هناية املطاف على 
تقصري الوقت الالزم لتخليص البضائع وتريكها وختفيض 
تقنية  تستخدم  الــيت  الذكية  العقود  وتكفل  تكلفتهما. 
سلسلة السجالت املغلقة وجود مجيع املوافقات الالزمة، 
فتساعد بذلك على اإلسراع يف احلصول على املوافقات 

وتقليل األخطاء".

ــــرى عــلــى اســتــخــدام تــقــنــيــة سلسلة  ومـــن األمــثــلــة األخـ
 Hyundai شركة  استكمال  البحري  النقل  يف  املغلقة  السجالت 
لرحلة  االتـــادات  إحــدى  أعضاء  Merchant Marine وغريها من 

تستخدم  الــيت  املغلقة  السجالت  سلسلة  تقنية  بتطبيق  منوذجية 
عمليات إلكرتونية مأمونة حلجز الشحنات وتسليم البضائع، يف 
 Hyundai Merchant شركة  واستعرضت   .2017 أيلول/سبتمرب 
البحري  النقل  التقنية يف  هــذه  اســتــخــدام  جـــدوى  أيــضــاً   Marine
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سلسلة  تقنية  بــني  اجلمع  واستعرضت  واخــتــربت  واللوجستيات، 
السجالت املغلقة وإنرتنت األشياء برصد احلــاوايت املــربَّدة على 

.)Lloyd’s List, 2017( ًمنت السفن وإدارهتا آنيا

الـــــــيـــــــاابن، يف آب/ وفـــــضـــــاًل عـــــن ذلـــــــــك، أنـــــشـــــأت 
أغسطس 2017، اتاداً يتألف من 14 عضواً الستحداث منصة 
لتبادل البياانت التجارية ابستخدام تقنية سلسلة السجالت املغلقة، 
سنغافورة  يف  ومقرها   Pacific International Lines شركة  ووقعت 
مذكرة تفاهم مع شركة PSA International وشركة IBM يف سنغافورة 
الستحداث واختبار حلول شبكة األعمال التجارية لسلسلة اإلمداد 
 .)Lloyd’s List, 2017( ابستخدام تقنية سلسلة السجالت املغلقة
وتشمل املبادرات األخرى البواابت اإللكرتونية حلجز البضائع اليت 
أنشأهتا شركة INTTRA and GT Nexus؛ ومنصة األعمال التجارية 
اإللكرتونية لشركة CMA CGM؛ والنافذة الوحيدة يف ميناء كوتونو 
اليت يسَّر البنك الدويل إقامتها لتسهيل إدارة حركة السفن، والبضائع، 

والعمليات املتعددة الوسائط.

وميكن أن تشمل تطبيقات هذه التقنية احملتملة يف املستقبل 
يف جمال النقل البحري العقود الذكية، وهي عقود يف شكل برانمج 
حاسويب يعمل بتقنية سلسلة سجالت البياانت املغلقة ويتيح التنفيذ 
اآليل ألحكام وشروط أي اتفاق مربم بني أطراف العقد. وقد بدأ 
العمل بعدد من مناذج نظم العقود الذكية اليت تنطوي على رقمنة 
سندات الشحن اإللكرتونية وغريها من الواثئق التجارية، مثل نظام 
 .Cargo Xو   essDOCS نظامي  إطــار  يف  املستخدم   CargoDocs

غري أنَّ تطوير جوانب التمويل واملدفوعات والتأمني املتصلة ابلنقل 
البحري ال يزال يف املراحل التجريبية وإعداد النماذج. وعندما يبلغ 
التطبيق  النضج، ستشمل جمــاالت  العقود مرحلة  هــذه  استخدام 
املمكنة التفاوض املباشر بشأن أسعار الشحن بني مالكي األصول 
ونظرائهم؛ وتهيز املدفوعات آلياً عند استيفاء شروط حمددة؛ وإصدار 
واثئق التأمني، وتسوية مطالبات التأمني البحري ابستخدام تقنية 

سلسلة السجالت املغلقة.

واسُتخدمت تقنية سلسلة السجالت املغلقة ألول مرة 
يف قطاع التأمني البحري، ففي أاير/مايو 2018، تعاونت بعض 
اجلهات الفاعلة يف هذا القطاع مع شركة Ernst and Young وشركة 
Guardtime للربجميات األمنية إلنشاء أول منصة يف العامل تستخدم 

تقنية سلسلة السجالت املغلقة للتأمني البحري على أبدان السفن. 
ويتوقع أن تساعد هذه املنصة اليت أصبحت جاهزة لالستخدام 
التجاري، يف إدارة املخاطر لعدد من السفن التجارية يتجاوز 000 1 
سفينة يف سنتها األوىل، ويعتزم تنفيذها يف أنواع أخرى من التأمني 
الطريان  العاملية، وقطاعات  البحرية، واللوجستيات  البضائع  على 
والطاقة )Splash 247, 2018(. وتقوم املنصة "بربط العمالء، والوكالء، 

وشركات التأمني، واألطراف الثالثة، ابلسجالت املشرتكة املوزعة 
اليت تمع البياانت عن اهلوايت، واملخاطر، ودرجات التعرض هلا، 
وتدمج هذه املعلومات مع عقود التأمني، ولديها القدرة على "إجياد 
بياانت عن األصول مستمدة من أطراف عديدة واحلفاظ عليها، 
وربط البياانت بعقود السياسات؛ وتلقي املعلومات اليت تؤدي إىل 
تغيري يف التسعري أو أسلوب العمل والتصرف على هديها؛ وربط 
أصول العمالء، واملعامالت، واملدفوعات؛ وتلقي وإقرار اإلخطار 

.)Guardtime, 2017( "األول احملدَّث، أو بياانت اخلسائر

وفضاًل عن ذلك، يف عام 2017 أكملت شركتان من 
شركات اللوجستيات، ابلتعاون مع شركة لتشغيل احلاوايت، مشروعاً 
منوذجياً لسندات الشحن اإللكرتونية اليت تستخدم تقنية سلسلة 
السجالت املغلقة وتنطوي على استخدام تطبيق إلصدار الواثئق 
احلــاوايت  إيصال  ومت  واستالمها،  ونقلها،  األصلية،  اإللكرتونية 
 Marine( اليت ُشِحنت من الصني إىل كندا بنجاح إىل املرسل إليهم
Log, 2017(. وتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل االستخدام احملتمل 

لتقنية سلسلة السجالت املغلقة؛ إذ إن البدائل اإللكرتونية اجملدية 
إال منذ  الــوجــود  إىل حيز  مل تــربز  التقليدية  الورقية  للفواتري  تـــارايً 
وقت قريب. ومن احملاوالت السابقة يف هذا اجملال منظمة السجل 
UNCTAD, 2003; www.bolero.( الشحن  لسندات  اإللــكــرتوين 

net(، ومنذ وقت أقرب من ذلك essDOCS الذي انل شيئاً من 

الذي  الرئيسي  التحدي  ويكمن   .)www.essdocs.com( النجاح 
تواجهه اجلهود املبذولة يف إعداد البدائل اإللكرتونية لسندات النقل 
الورقية التقليدية يف التكرار الفعال لوظائف الوثيقة يف بيئة إلكرتونية 
مأمونة مع التحقق من أن يكون الستخدام السجالت اإللكرتونية، 
أو رسائل البياانت، االعرتاف القانوين نفسه الذي تظى به الواثئق 
الورقية. ويشمل ذلك بوجه خاص استنساخ الوثيقة الوحيدة لسند 
فيما يتعلق بسندات الشحن نظراً ألنَّ احلق احلصري يف  امللكية 
الواثئق األصلية يف شكلها  حبيازة  تقليدايً  ارتبط  البضائع  إيصال 

.)UNCTAD, 2003( ،املادي

يف  أيــضــاً  املغلقة  الــســجــالت  تقنية سلسلة  وتُــســتــخــدم 
تسني تتبع مسك التونة سعياً إلهناء ممارسات الصيد غري القانوين 
وغري املستدام يف قطاع صيد مسك التونة يف آسيا واحمليط اهلادئ. 
ابتدر الصندوق العاملي للطبيعة  الثاين/يناير 2018،  ويف كانون 
يف أسرتاليا، وفيجي، ونيوزيلندا، يف إطار شراكة مع مبتكر يف جمال 
التكنولوجيا، ومنفذ تكنولوجي، وشركة لصيد مسك التونة وتهيزه، 
مشروعاً تريبياً يف قطاع صيد مسك التونة يف احمليط اهلادئ سيستخدم 
تقنية سلسلة السجالت املغلقة لتتبع رحلة مسك التونة "من الطعم 
إىل الصحن"، تعزيزاً للشفافية والقدرة على التتبع. ويكمن هدف 
هذا املشروع يف إهناء الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 
ووضع حٍد النتهاكات حقوق اإلنسان للبحارة والعاملني يف قطاع 
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البيئة  التونة، ومعاجلة مسائل السالمة والتأثريات األعم يف  مسك 
.)The Conversation, 2018a(

ويف اخلتام، تنتشر تقنية سلسلة السجالت املغلقة أيضاً 
يف تطوير احملطات النهائية واملوانئ، فعلي سبيل املثال، أكتمل، يف 
نيسان/أبريل 2015، تشييد حمطة هنائية للحاوايت مؤمتتة بشكل 
كامل ومراعية للبيئة يف ميناء روتردام، ويف أيلول/سبتمرب 2017، 
بدء العمل يف خمترب ميداين يسمى Block Lab يهدف إىل إعداد 

تطبيقات وحلول تستخدم تقنية سلسلة السجالت املغلقة.

ومبـــا أنَّ كـــثـــرياً مـــن مـــبـــادرات وشـــركـــات تــقــنــيــة سلسلة 
السجالت املغلقة آخذة يف االنتشار، تربز احلاجة إىل أن تتصف 
ابلتشغيل  البحري  النقل  قطاع  تظهر يف  الــيت  التطبيقات  خمتلف 
النقل  قطاع  "سيتضرر  املراقبون  ما الحظه  غــرار  وعلى  املتبادل. 
البحري إن تنافست الفصائل واملبادرات املختلفة بال هوادة ساعية 
للقطاع  جلعل خيارها من تقنية سلسلة السجالت املغلقة معياراً 
حبكم الواقع" )JOC.com, 2018(. وتعد تقنية سلسلة السجالت 
ا قد ال تكون كذلك  املغلقة أبن تكون املعامالت مأمونة، بيد أهنَّ
ابلقدر املتوقع منها بوجه عام، حسب بعض املتخصصني. فقد 
املغلقة يف حل بعض  تقنية سلسلة السجالت  يساعد استخدام 
مسائل األمن، غري أهنا قد تفضي أيضاً إىل تدايت أمنية جديدة 
الطرائق ميكن أن ُتستخدم  قد تكون أكثر تعقيداً، إذ إن بعض 
ملمارسة القرصنة يف معاملة حبرية تستخدم تقنية سلسلة السجالت 
املغلقة، مبا يف ذلك اإلخالل مبفاتيح املستخدمني اخلاصة؛ وفك 
الرتميز، نظراً للتطورات املستمرة يف مضمار احلوسبة؛ والتمكن من 
التحكم يف أغلبية ُعقد استخراج البياانت املستخدمة يف تنفيذ تقنية 
سلسلة السجالت املغلقة؛ واستغالل الثغرات يف العقود الذكية، 
أو الــربامــج املــرمَّــزة الــيت تدعمها هــذه التقنية أو تعمل من خالهلا 

.)Marine Electronics and Communications, 2018a(

وتثور أيضاً خماوف من أن تكون بلدان انمية كثرية، وبوجه 
خاص أقل البلدان منواً، غري مستعدة على النحو املالئم الغتنام 
الفرص وجين الفوائد اليت تتيحها الرقمنة. فقد تؤدي الرقمنة إىل 
زايدة االستقطاب، وتوسيع أوجه انعدام املساواة يف الدخل، ألنَّ 
قليلة من  قلة  املقام األول، إىل  مكاسب اإلنتاجية قد تعود، يف 
األفراد األثرايء واملاهرين أصالً ألنَّ "ديناميات الفائــز حيصل على كل 
شــيء" مسة من مسات االقتصــادات القائمــة علــى املنصــات حيــث 
يســتفيد املبادرون إىل التحرك وواضعو املعايري من اآلاثر الشبكية" 
وألنَّ "اآلاثر اإلمجالية للرقمنة ال تزال غري مؤكدة؛ وستكون خاصة 
بكل سياق، حبيث ختتلف اختالفاً شديداً بني البلدان والقطاعات 
]مما[ جيعل من املهم وبشكل متزايد أن تضمن البلدان حصوهلا 
على ما يكفيها من العمال املاهرين املتمتعني مبا يلزم من مهارات 

غري معرفية، قابلة للتكيف، وإبداعية متينة "للعمل مع اآلالت" 
)UNCTAD, 2017b(. وأُثــريت خماوف أخرى بشأن الرقمنة ألهنا 
قد تؤدي إىل تزئة تقدمي اخلدمات والتجارة الدولية على الصعيد 
العاملي. ومن شان ذلك أن يفسح جماالت جديدة السرتاتيجيات 
إن كانت اخلدمات  بعد  أنه مل يتضح  بيد  النامية،  البلدان  تنمية 
الرقمية ستحقق مكاسب شبيهة بذلك من حيث العمالة، والدخل، 
واإلنتاجية، على غرار ما فعلته الصناعة التحويلية "دائماً ما أتيت 
التقاانت التغيريية مبزيج من الفوائد واملخاطر ]بيد أنَّه[ أايً كانت 
التأثريات، فإن السياسات هي اليت تشكل احلصائل النهائية من 

.)UNCTAD, 2017c( "حيث العمالة والشمول

السفن الذاتية التشغيل، والطائرات   -4
بال طيار، واالبتكارات األخرى يف 

النقل البحري

السفن الذاتية التشغيل: الفوائد 
والتحديات املحتملة

من بني التطورات يف النظم السيربانية والرقمنة يف القطاع 
البحري، يزداد االهتمام بسفن السطح البحرية الذاتية التشغيل اليت 
تُعرف أيضاً بسفن السطح اخلالية من األطقم. وعلى غرار التقاانت 
املستقلة يف القطاعات األخرى، تنطوي السفن الذاتية التشغيل على 
إمكاانت لتعزيز السالمة، وتقيق وفورات يف التكاليف، ابستبعاد 
العنصر البشري من بعض العمليات. وال يُعدُّ مصطلح "السفينة الذاتية 
التشغيل" مرادفاً ملصطلح "السفينة بال طاقم"، ألنَّ األوىل منهما 
ميكن أن تشتغل مبستوايت خمتلفة من االستقالل الذايت، مبا يف ذلك 
التشغيل الذايت اجلزئي )مبسامهة بشرية( والتشغيل الذايت الكامل )الذي 
ال يستدعي تدخل العنصر البشري(. غري أن هذين املصطلحني مل يُعرَّفا 
بعد تعريفاً كامالً على الصعيد الوطين أو الدويل، وتوجد صيغ عديدة 
 .)Danish Maritime Authority, 2017( عن مستوايت التشغيل الذايت
وأايً كان األمــر، سيظَّل التدخل البشري الزمــاً يف معظم عمليات 
السفينة يف املستقبل القريب، وسيبقى نقل البضائع والركاب يف سفن 
ذاتية التشغيل متاماً طموحاً يف األجل البعيد. وميكن أن ُتستخدم 
السفن الذاتية التشغيل يف طائفة واسعة النطاق من العمليات، من 
بينها عمليات اإلنقاذ، والتصدي النسكاب النفط، ونقل الركاب 
ابلعبَّارات، واإلمدادات البحرية، والقطر، ومحل البضائع. غري أنَّ هذه 
السفن غالباً ما ُتستخدم يف الوقت احلايل ألغراض البحث العلمي 
 Comité Maritime( البحري ويف عمليات حبرية شىت يف قطاع الدفاع
International, 2017(. ويتوقع أن تصبح أول سفينة بضائع تارية 

يُتحكم فيها عن بعد أو ُتشغَّل ذاتياً بشكل اتم حبلول عام 2020؛ 
فعلى سبيل املثال، قد تصبح أول سفينة حــاوايت كهرابئية وذاتية 
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التشغيل بشكل كامل تنعدم منها االنبعااثت جاهزة للتشغيل يف طريق 
ساحلي قصري بطريقة التحكم عن بعد، أو التشغيل الذايت، حبلول 
 .)Marine Electronics and Communications, 2018b( 2020 عام
وقد ُتستخدم هذه التقنية أوالً يف السفن اليت تسلك طرقاً ساحلية وحبرية 
قصرية، وقد تصبح السفن املسرية عن بعد، والسفن الذاتية التشغيل 
اليت تبحر يف احمليطات املفتوحة جاهزة للتشغيل حبلول عام 2030، 
أو قبله. وجيري اآلن إعداد سفينة ذاتية التشغيل تعمل ابلبطارايت 

.)DNV GL, 2018( بشكل اتم وتنعدم منها االنبعااثت

وتشمل التطورات األخرى اليت حدثت يف اآلونة األخرية 
يف جمال السفن الذاتية التشغيل ما يلي: منــوذج ألول سفينة ذاتية 
التشغيل متاماً ومتمتعة ابلكفاءة يف التكاليف يف العامل للعمليات 
البحرية )Kongsberg, 2017(؛ وأول سفينة حاوايت داخلية يف أورواب 
تعمل ابلطاقة الكهرابئية، ويتوقع إكمال مخس سفن صغرية من هذه 
السلسلة يف عام 2018، وهناك ست سفن كبرية يف طور اإلعداد 
 The Maritime( تتمتع خبصائص متكنها من إجراء العمليات املستقلة
Executive,2018( واتفاقاً بني شركتني، لعله أول اتفاق يف قطاع النقل 

البحري، إلعداد نظام تصنيف يستخدم الذكاء االصطناعي الكتشاف 
األشياء اليت ميكن أن تواجهها السفينة يف البحر وتديدها وتتبعها 
بغية جعل السفن احلالية أكثر أمناً والتقدم صوب جعل السفن الذاتية 
التشغيل أمراً واقعاً )Rolls-Royce, 2017(؛ ومشروع النظام اإليكولوجي 
البحري الذايت التشغيل للبحر الواحد الذي يهدف إىل تفعيل السفن 
املسرية كلياً عن بعد يف حبر البلطيق حبلول عام 2020 والتمكن من 
إجراء العمليات التجارية املستقلة حبلول عام IMO, 2018b( 2025(؛ 
واختبار السفن املسرية عن بعد يف احمليط اهلادئ الذي يعتزم أن يبدأ 
يف عام 2019؛ بغية إجناز السفن الذاتية التشغيل حبلول عام 2025 

.)Bloomberg, 2017(

ومثة جمال قد ينتفع من استخدام السفن الذاتية التشغيل 
هو سالمة عمليات السفينة وأمنها. وقد تققت تطورات يف نُظم 
املالحة اإللكرتونية وأدواهتا، ومع ذلك، يظل للعنصر البشري دور 
مهم يف معظم احلاداثت واالصاابت البحرية. وتُقدَّر بعض الدراسات 
أن نسبة 75-96 يف املائة من احلاداثت البحرية ميكن أن تعزى إىل 
اخلطأ البشري، وتفيد التقارير أنَّ اخلطأ البشري استأثر بنحو 75 يف 
املائة من قيمة ما يقارب 000 15 من مطالبات أتمني املسؤولية 
البحرية يف الفرتة 2011-2016، أي ما يعادل أكثر من 1,6 

.)Allianz Global Corporate and Specialty, 2017( بليون دوالر

وتستأثر تكاليف طاقم السفينة مبا يصل إىل 42 يف املائة 
من تكاليف تشغيلها )Stopford, 2009(. وتنخفض هذه التكاليف 
يف حالة السفن املزودة بعدد أقل من أفراد الطاقم، أو اخلالية منهم 
شأهنا يف ذلك شأن خماطر القرصنة وأخذ الرهائن، وما يتصل بذلك 

من أسعار وتكاليف تغطية التأمني. وميكن أيضاً ختفيض تكاليف 
بناء السفينة بتخصيص حيز أقل إلقامة البحارة وغري ذلك من املرافق 
ميكن عوضاً عن ذلك استخدامه لتخزين البضائع. وجيوز أن تصبح 
عمليات السفينة أكثر مراعاة للبيئة ألنَّ السفن اجلديدة الذاتية التشغيل 
مصممة لتعمل مبصادر بديلة للوقود، وبتقاانت خالية من االنبعااثت 
وبال حاجة إىل مياه الصابورة. زد على ذلــك، أنَّ كمية النفاايت 
والصرف الصحي اليت يتعني إدارهتا ومعاجلتها ستكون أقل نظراً لقلة 

عدد أفراد الطاقم على منت السفينة، أو خلوها منهم.

وينطوي التنفيذ على فوائد حمتملة وإن كان ال خيلو من 
التحدايت ومن بينها املخاوف املتعلقة مبا يلي: األمن السيرباين وإن 
مل يكن ذلك قصراً على السفن الذاتية التشغيل؛ والسالمة بسبب 
خلو السفينة من الطاقم؛ والتأثريات غري املربرة على وظائف البحارة 
وأسعار الشحن؛ وما إذا كانت تغطية التأمني للسفن التجارية الذاتية 
نون، وأندية أتمني  التشغيل سُتقدم من ِقبل شركات التأمني، واملؤمِّ
احلماية والتعويض )Fairplay, 2017(. وميثل احتمال فقدان وظائف 
البحارة هاجساً ينتاب البلدان النامية بوجه خاص، فأغلبية البحارة 

ينتمون إليها.

السفن الذاتية التشغيل: املسائل التنظيمية

يرتبط تشغيل السفن الذاتية التشغيل ارتباطاً وثيقاً أبدوار 
رابن السفينة وطاقمها املوجودين على متنها، وهي مسة تؤثر يف جمموعة 
القوانني واللوائح البحرية السارية برمتها، فقد كان على األطر التنظيمية 
اليت تكم القطاع البحري أن تتكيف مع مر السنوات الستيعاب 
ا مل أتخذ يف حسباهنا بعد تشغيل السفن  التقاانت اجلديدة، بيد أهنَّ
اخلالية من الطاقم. ولذلك، ينبغي تقييم وإعادة تعريف األدوار اليت 
ألف الرابن وأفراد الطاقم االضطالع هبا، فضالً عن أدوار موظفي 
الذكاء االصطناعي واملوظفني الذين يتولون اإلشــراف على السفن 
املسرية عن بعد، أو الذاتية التشغيل. وعلى الصعيد الدويل، تشمل 
جوانب اإلطــار التنظيمي الــيت يتعني النظر فيها يف سياق السفن 

الذاتية التشغيل ما يلي:

القواعد املتعلقة ابلوالية القضائية اليت تدد حقوق الدول 	 
والتزاماهتا فيما يتعلق ابلسفن يف املناطق البحرية املختلفة، 
وعلى وجه التحديد، املبادئ والقواعد ذات الصلة ابلعلم، 
ــــوالايت الــقــضــائــيــة لــــدول الــعــلــم، أو املـــيـــنـــاء، والــــدول  ــ وال
الساحلية، وهي يف معظمها مشمولة ابتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار، لعام 1982، وهي اتفاقية إطارية جرى 
التصديق عليها على نطاق واسع وبلغ عدد الدول املصدِّقة 
عليها 168 دولة طرفاً حىت 31 متوز/يوليه 2018. وتدد 
هذه االتفاقية حقوق األمم ومسؤولياهتا عن استخدامها 
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حمليطات العامل، ومحاية البيئة البحرية، وإدارة املوارد الطبيعية 
البحرية.

القواعد التقنية املتعلقة مبسائل من بينها السالمة، واألمن، 	 
والبيئة، ومسائل البحارة، ومعايري التدريب واخلفارة اليت 
تفرض على دول العلم التزامات تقضي بسن تشريعات 
وطنية تسد املعايري املتفق عليها دولياً اليت أعدهتا املنظمة 

البحرية الدولية واعتمدهتا.

قواعد القانون اخلــاص اليت تغطي املسؤولية عن مسائل 	 
من بينها اإلصابة الشخصية، والتلوث، وفقدان البضائع 
وحوادث التصادم، اليت ختضع، يف بعض احلاالت، لصكوك 
قانونية دولية ذات صلة ولكنها قد تقع أيضاً تت طائلة 

القوانني الوطنية.

وتشمل التطورات التنظيمية الدولية اجلديرة ابلذكر اليت 
حدثت يف اآلونة األخرية عملية تديد النطاق الستعراض الصكوك 
ذات الصلة، حرصاً على أن يكون تصميم السفن الذاتية التشغيل، 
وبناؤها، وتشغيلها، مأموانً، وهي عملية ابتدرهتا املنظمة البحرية 
الدولية يف عام 2017 يف أعقاب قرار اختذته جلنة السالمة البحرية. 
واقرتحت اللجنة القانونية، يف نيسان/أبريل 2018، إجراء استعراض 
ممــاثــل بغية التحقق مــن أن ينص اإلطـــار الــقــانــوين الـــذي يــرد يف 
متتع  على  اختصاصاهتا  نطاق  يف  تندرج  الــيت  القانونية  الصكوك 
السفن الذاتية التشغيل ابملستوى نفسه من احلماية املنصوص عليه 
لعمليات السفن غري الذاتية التشغيل )IMO, 2018b(. وقد يتعني 
على اللجان األخــرى ومن بينها جلنة تيسري حركة املالحة احلرية 
وجلنة محاية البيئة البحرية إجراء عمليات استعراض مماثلة؛ إذ إن 
فيها  النظر  يتعني  الــيت قد  الدولية  البحرية  املنظمة  بعض صكوك 
يف إطار استعراض تنظيمي شامل قد تقع يف نطاق اختصاصاهتا. 
وقد تساهم جلنة التعاون الفين أيضاً يف ذلك، وال سيما عند النظر 

يف مسائل التنفيذ.

وأُنشئت فرقة عمل مشرتكة بني الُشعب لتيسري تنسيق 
العمل بني خمتلف اللجان )IMO, 2018c; IMO, 2018d(. ويف أاير/

مايو 2018، طلبت جلنة السالمة البحرية من أمانة املنظمة البحرية 
الدولية أن تستعرض العمل الذي اضطلعت به حىت اآلن منظمات 
عديدة نظرت يف الرتتيبات التنظيمية وقدمت نتائج عملها للجنة، 
وأن تقدم تقريراً موحداً لتنظر فيه اللجنة يف دورهتــا املائة يف كانون 
األول/ديسمرب IMO, 2018d( 2018(، ملزيد من املعلومات، انظر 
 MSC 99/INF.3و  MSC 99/5/1-12و  MSC 99/5 الواثئق التالية التالية
MSC 99/و  MSC 99/INF.13و  MSC 99/INF.8و  MSC 99/INF.5و

.)MSC 99/INF.16و  INF.14

ويتناول هذا القسم بعضاً من أهم صكوك املنظمة البحرية 
الدولية اليت تتضمن متطلبات قد يتعني تقييمها يف سياق مالحة 

السفن الذاتية التشغيل.

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف 
البحار لعام 1974

هــذه االتفاقية هي األهــم بني مجيع االتفاقيات الدولية 
بشأن سالمة السفن التجارية وقد مت التصديق عليها على نطاق 
واســع وبلغ عدد الــدول األطــراف فيها 164 دولــة طرفاً حىت 31 
متوز/يوليه 2018. وهــي تنطبق على أكثر من 99 يف املائة من 
احلمولة الطنية يف العامل، وتدد املعايري الدنيا لبناء السفن وتهيزها 
وتشغيلها على حنو يتسق وسالمتها. وتندرج هذه االتفاقية يف عداد 
اتفاقيات املنظمة البحرية الرئيسية جنباً إىل جنب مع االتفاقية الدولية 
ملنع التلوث من السفن، 1978/1973، واالتفاقية الدولية ملعايري 
التدريب واإلجازة واخلفارة للمالحني لعام 1978، بصيغتها املعدلة. 
وإضافة إىل ذلك، تشكل اتفاقية العمل البحري لعام 2006 اليت 
صادقت عليها 88 دولة حىت 31 متوز/يوليه 2018 ومتثل 91 يف 
املائة من احلمولة الطنية العاملية الصك الدويل الرئيسي الذي حيدد 
حقوق البحارة يف احلصول على ظروف عمل الئقة. وتشكل هذه 
االتفاقيات الركائز األربــع اليت يقوم عليها النظام التنظيمي الدويل 

املتعلق بنوعية النقل البحري.

وقد يتعني استعراض 12 فصالً من االتفاقية الدولية لسالمة 
األرواح يف البحار يرد بياهنا يف ما يلي لتحديد السبل الكفيلة أبن 
تغطي األحكام السفن الذاتية التشغيل: الفصل 1، أحكام عامة، 
مبا يف ذلك التعريفات، الفصل الثاين-1 مبا يف ذلك اإلنشاء والتقسيم 
الداخلي واالتزان واآلالت واملنشآت الكهرابئية، الفصل الثاين-2، 
احلماية من احلرائق، والكشف عن احلرائق، والوقاية من احلرائق، الفصل 
الثالث - أجهزة وترتيبات اإلنقاذ، الفصل الرابع، االتصاالت الراديوية، 
الفصل اخلامس - سالمة املالحة، الفصل السادس - نقل البضائع، 
الثامن - السفن  الفصل السابع - نقل البضائع اخلطرة، الفصل 
النووية، الفصل التاسع - اإلدارة من أجل التشغيل اآلمن للسفينة، 
الفصل العاشر - تدابري السالمة للمراكب العالية السرعة، الفصل 
احلادي عشر-1 التدابري اخلاصة لتعزيز السالمة البحرية، الفصل الثاين 

عشر - تدابري السالمة اإلضافية لناقالت السوائب.

فعلى سبيل املثال، قد يكون الستعراض األحكام ذات 
الصلة الواردة يف الفصل اخلامس بشأن سالمة املالحة أمهية خاصة، 
إذ إن بعض هذه احلكام يقتضي أن تكون مجيع السفن، من وجهة 
نظر السالمة، مزودة ابلعدد الكايف واملؤهل من أفراد الطاقم. وتتعلق 
أحــكــام أخــرى ابلتحكم يف السفينة يف ظــروف املــالحــة اخلطرة، 
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واباللتزام الواقع على عاتق الرابن بتقدمي املساعدة للمنكوبني يف 
البحر. ولن تتمكن سفينة ذاتية التشغيل تبحر دون إشراف بشري 
من االمتثال هلذه األحكام، وإن وقعت حادثة، فقد تُثار مسائل 
يتوىل هذه  الــضــرورة ألن  تدعو  وقــد  تتعلق ابلسالمة واملسؤولية. 
املهام موظفون على الرب يشرفون على السفن املسرية، أو الذاتية 
التشغيل، وقد يكون على مالكي السفن، وبناهتا، وصانعي مكوانهتا 
تمل كثري من املسؤوليات مثلما حدث يف حاالت مشاهبة تتعلق 
مبركبات ذاتية التشغيل )The Conversation, 2018b(. وال بد من 
إجياد سبيل لتوزيع املسؤولية بني هذه األطراف واألطراف الثالثة، 
إذ يتعذر أن تنقل ببساطة قواعد املسؤولية احلالية اليت تنطبق على 
النشاط البحري املزود تقليدايً أبطقم حبذافريها وتطبق على األنشطة 

النظرية املستقلة.

وألحكام الفصل احلادي عشر املتعلقة ابلتدابري اخلاصة 
لتعزيز السالمة البحرية أمهية خاصة أيضاً، فهي تقتضي االمتثال 
مسائل  وتــتــنــاول  املينائية  واملــرافــق  السفن  ألمــن  الــدولــيــة  للمدونة 
الــواقــعــة على عاتق شركات  مــن قبيل االلــتــزامــات احملـــددة الطابع 
الــســفــن مـــن حــيــث الــســالمــة، مبـــا يف ذلـــك إجــــــراءات الــســالمــة، 
اإلجـــازة  ومتطلبات  االهــتــمــام ابألمـــن،  ذوي  العاملني  وتــوظــيــف 
السفن  تشغيل  يثريها  اليت  الفريدة  األمنية  وللتحدايت  والتحقق. 
الذاتية التشغيل أمهية يف هذا الصدد، وال سيما من حيث التسلل 
السيرباين. وتقتضي الالئحة 6 من هذا الفصل أن تكون السفن 
مـــزودة بنظام انـــذار أمــين يبث إنـــذارات السالمة مــن السفينة - 
إىل - الشاطئ املوجهة إىل سلطات معينة والــيت تشري إىل موقع 
السفينة وتبنيِّ أنَّ أمنها معرض للخطر، وجيب أن يكون تشغيل 
هذا النظام ممكناً من جسر السفينة، أو من موقع آخر على األقل. 
ولذلك، قد تدعو احلاجة إىل وضع آلية إنــذار شبيهة بذلك يف 
السفينة الذاتية التشغيل. وتقضي الالئحة 8 أبال يُقيَّد تقدير الرابن 
من ِقبل الشركة، أو أي شخص آخر فيما يتعلق بسالمة السفينة. 
ويف السفينة الذاتية التشغيل، رمبا تقتضي احلاجة نقل هذا الدور 

إىل مراقب عن بعد يوجد على اليابسة.

اللوائح الدولية ملنع التصادم يف 
البحار، 1972

تضع هذه اللوائح قواعد للمالحة تتقيد هبا السفن وترمي 
إىل تفادي التصادم يف البحار. وقد تقتضي احلاجة استعراض األجزاء 
اخلمسة الوارد بياهنا فيما يلي لتحديد الطريقة اليت ميكن هبا تغطية 
السفن الذاتية التشغيل: اجلزء ألف، عموميات، ويشمل ذلك األحكام 
املتعلقة بقابلية التطبيق؛ اجلــزء ابء، التوجيه واملــالحــة؛ اجلــزء جيم، 
األضواء واألشكال؛ اجلزء دال، اإلشارات الصوتية والضوئية؛ واجلزء 

هاء، اإلعفاءات.

االتفاقية الدولية ملعايري التدريب 
واإلجازة واخلفارة للمالحني

تنص هذه االتفاقية، بصيغتها املعدَّلة، على معايري أتهيل 
الراببنة، والضباط، والعاملني يف جمال اخلفارة على منت السفن املبحرة، 
جنباً إىل جنب مع إجراءات اخلفارة. فعلى سبيل املثال، تدد املادة 3 
أنَّ االتفاقية تنطبق على البحارة العاملني على منت السفن املبحرة اليت 
حيق هلا رفع علم دولة طرف. ولذلك، ينبغي أن تُعدَّل هذه األحكام 

قبل التمكن من تطبيقها على السفن الذاتية التشغيل.

االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن

هذه االتفاقية هي االتفاقية الدولية الرئيسية اليت تكم منع 
تلوث البيئة البحرية من السفن ألسباب تشغيلية، أو عارضة، وقد 
حظيت ابلتصديق عليها على نطاق واسع، إذ صادقت عليها 157 
دولة طرفاً حىت 31 متوز/يوليه 2018، وتنطبق على أكثر من 99 
يف املائة من احلمولة الطنية العاملية. وتضم االتفاقية ستة مرفقات 
تقنية بياهنا كما يلي: املرفق األول - لوائح منع التلوث ابلنفط؛ املرفق 
الثاين - لوائح مراقبة التلوث ابملواد السائلة الضارة السائبة؛ املرفق 
الثالث - منع التلوث من املواد الضارة احملمولة حبراً يف عبوات؛ املرفق 
الرابع - منع التلوث مبياه اجملاري من السفن؛ املرفق اخلامس - منع 
التلوث الناجم عن فضالت السفن؛ واملرفق السادس - منع تلوث 

اهلواء من السفن.

وسيكون على السفن الذاتية التشغيل حني تكون عاملة أن 
متتثل لألحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية ابلقدر نفسه املنطبق على 
السفن التقليدية املزودة أبطقم، ومن بينها األحكام بشأن متطلبات 
البناء واملعدات املتعلقة مبختلف أنواع السفن، مثل انقالت النفط 
الصهرجيية؛ واملتطلبات التشغيلية واإلجرائية، مثل حدود التصريف، 
وعمليات النقل من سفينة إىل أخرى؛ ومتطلبات اإلبالغ يف حاالت 

انسكاب النفط. ولذلك، ينبغي أن تُراجع هذه األحكام.

مذكرة تفاهم باريس بشأن رقابة دولة 
امليناء، 1982

أبرمت هذه املذكرة 14 دولة أوروبية تعمل يف جمال النقل 
البحري وهي ترمي إىل وضع نظام فعال للرقابة على حالة السفن 
التقنية وسالمتها، فضالً عن إجــراء عمليات تفتيش من ِقبل دولة 
العلم. ومن العوامل اليت دفعت إىل إبرام هذه املذكرة أنَّ أعالماً عديدة 
من أعالم املالءمة قد أثبتت يف السابق عجزها عن مراقبة السفن 
اليت ترفع علمها مراقبة فعالة. وتنشئ املذكرة نظاماً تتوىل مبوجبه دولة 
امليناء الرقابة على السفن من مجيع البلدان اليت تتوقف يف ميناء من 
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موانئ الدول األطراف. ويف الوقت احلايل، تشمل املذكرة مجيع الدول 
األعضاء يف االتاد األورويب، وكندا، وآيسلندا، والنرويج، واالتاد 
الروسي، وتنتسب إليها الوالايت املتحدة بصفة بلد متعاون. وتشمل 
الرقابة من قبل دولة امليناء مبوجب املذكرة التحقق من شهادات الكفاءة 
للبحارة ومؤهالهتم وفق االتفاقية الدولية ملعايري التدريب واإلجــازة 
واخلفارة للمالحني، فضالً عن االمتثال ألحكام االتفاقية الدولية 
لسالمة األرواح يف البحار، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن، 
واتفاقية العمل البحري. وكانت هذه املذكرة دافعاً لوضع ترتيبات إقليمية 
شبيهة هبا للرقابة من ِقبل دولة امليناء يف آسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا 
الالتينية. ويف االتــاد األورويب، يضع التوجيه 16/2009 الصادر 
يف 23 نيسان/أبريل 2009، بشأن الرقابة من ِقبل دولة امليناء عدداً 
من االلتزامات اإلضافية املستمدة من املذكرة بشأن تبادل املعلومات 
واإلبالغ بني الدول األعضاء يف االتاد األورويب فيما يتعلق ابلرقابة 
من ِقبل دولة امليناء، فضالً عن املؤهالت املهنية اليت ينبغي أن حيتازها 
املساحون البحريون. وينبغي أيضاً استعراض هذه الصكوك فيما يتعلق 

ابلسفن الذاتية التشغيل.

وترد إبجياز فيما يلي أمثلة عن الصكوك القانونية الدولية 
واملسائل القانونية اليت يتعني على اللجنة القانونية يف املنظمة البحرية 

النظر فيها بشأن السفن الذاتية التشغيل.

اتفاقية نريويب الدولية إلزالة احلطام، 
لعام 2007

تتيح هــذه االتفاقية الــيت انضمت إليها 41 دولــة طرفاً 
حىت 31 متوز/يوليه 2018 متثل 72,41 يف املائة من احلمولة الطنية 
العاملية األساس القانوين للدول اليت تزيل أو قد أزالت حطام السفن 
الذي قد يؤثر سلباً يف سالمة األرواح، والبضائع، واملمتلكات يف البحر، 
ويف البيئة البحرية. ويف حالة السفن الذاتية التشغيل، تدعو احلاجة 
إىل مراجعة مصطلحي "الرابن" و"املشغِّل" واالشرتاط الذي يلزم رابن 
السفينة ومشغلها ابإلبالغ عن احلطام. زد على ذلك، أنَّ مثة حاجة 
ملراجعة االشرتاط الذي يقضي أبن يبلِّغ الرابن واملشغِّل دون إبطاء 
عن طبيعة الضرر. وقد ال ينطبق االشرتاط مبوجب خمتلف اتفاقيات 
املسؤولية بوجوب وجود أتمني، أو نوع آخر من الضمان املايل، على 

.IMO, (2018b) منت السفينة، إن مل يكن مثة طاقم على متنها

الصكوك األخرى ذات الصلة

ومن الصكوك األخرى ذات الصلة اليت ميكن أن تشملها 
عملية تديد النطاق ما يلي: اتفاقية تسهيل حركة املالحة البحرية، 
التحميل، لعام 1966؛  الدولية خلطوط  لــعــام 1965؛ واالتفاقية 
واالتفاقية الدولية لقياس محولة السفن، لعام 1969؛ واالتفاقية الدولية 

للبحث واإلنقاذ يف البحار، لعام 1979؛ واتفاقية منع األعمال غري 
املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية، لعام 1988؛ واالتفاقية 

الدولية لالنتشال، لعام 1989.

السفن الذاتية التشغيل: مسائل الوالية 
القضائية

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت تدون إىل 
حٍد بعيد القانون العريف الدويل الراسخ، ُتدد جنسية السفينة ابلعلم 
الذي ترفعه، أي ابلبلد الذي تسّجل فيه، وينطبق قانون دولة العلم 
على السفينة، أو أي تصرف حيدث على متنها )املاداتن 91 و94(. 
وحيق لكل دولة أن تدد شروط منح جنسيتها للسفن، وتسجيل 
السفن يف إقليمها، واحلق يف رفع علمها )املادة 91)1((، وااللتزام 
مبسك سجل يتضمن السفن اليت ترفع علمها )املادة 94)2()أ((. 
ولدول العلم دور هام يف تنفيذ وإعمال االتفاقيات الدولية، ومن بينها 
تلك اليت تتناول اجلوانب التقنية واملتعلقة ابلسالمة يف النقل البحري، 
وظــروف عمل البحارة، وتدريب الطاقم، ورصــد االمتثال للمعايري 
اإللزامية ذات الصلة )املادة 94(. وإىل جانب الوالية القضائية لدولة 
العلم اليت تنطبق على السفينة أايً كان موقعها، تنطبق أيضاً الوالية 
القضائية لدولة امليناء والدولة الساحلية، حسب املنطقة البحرية اليت 
تقع فيها السفينة، سواء أكان ذلك ميناًء، أو مياهاً داخلية، أو حبراً 
 Comité( إقليمياً، أو منطقة اقتصادية حصرية، أو يف أعايل البحار

.)Maritime International, 2017

السفن الذاتية التشغيل: تعريفات

ــــرابن والــطــاقــم  يــنــبــغــي تــوضــيــح بــعــض املــفــاهــيــم، مــثــل الـ
ــودة أصـــــاًل يف  ــوجــ ومــا يــتــصــل هبــمــا مـــن مـــؤهـــالت قـــد تـــكـــون مــ
اتفاقيات دولية شىت تفرتض وجود طاقم على منت السفينة، مثل 
البحار،  لــقــانــون  املــتــحــدة  األمـــم  اتفاقية  مــن  املـــادة 94)4()ب( 
وينبغي  التشغيل.  الذاتية  السفن  على  انطباقها  مــدى  من حيث 
يــوجــدان يف  ألهنما  و"سفينة"  "مركبة"  مصطلحي  مراجعة  أيــضــاً 
االتفاقيات، مثل  اتفاقيات دولــيــة شــىت حسب جمــال تركيز هــذه 
اتفاقية نريويب الدولية إلزالة احلطام، واالتفاقية الدولية لالنتشال، 
واالتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث الزييت، 

لعام 1969، وبروتوكوهلا لعام 1992.

السفن الذاتية التشغيل: قواعد املسؤولية

ال ميكن تطبيق قواعد املسؤولية املنطبقة يف سياق النشاط 
البحري التقليدي املزود ابألطقم على خمتلف مستوايت التشغيل الذايت 
يف إطار السفن الذاتية التشغيل. وتدعو احلاجة لوضع لوائح وممارسات 
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جديدة يرجح أن "تشمل مزيداً من معايري احلرص الواجب من ِقبل 
مالك السفينة، واشرتاطات إضافية بشأن إجازة واضعي املكوانت/
الربجميات ومعايري جديدة للتدريب واملؤهالت بشأن الربجمة املسبقة 

.)Comité Maritime International, 2017( "واملالحة الشاطئية

الطائرات بال طيار

قد تتيح الطائرات بال طيار لقطاع النقل البحري تقيق فوائد 
من حيث التأمني، وختفيض التكاليف، وتوفري الوقت وتعزيز سالمة 
العمليات اليت كان يقوم هبا املوظفون. ويعكف عدد من الشركات على 
إعداد طائرات بال طيار تتيح القيام مبا يلي: تفتيش السفن واملنشئات 
)DNV GL, 2017; UASweekly.com, 2018(؛  ومسحها  البحرية 
اإلنقاذ  عمليات  يف  واملساعدة  النفط،  انسكاابت  مواقع  وتديد 
)انظر على سبيل املثال www.planckaero.com/maritimedrone(؛ 
ورصد االنبعااثت من السفن )SUAS News, 2017(؛ ومحل البضائع 
 Baird Maritime, 2018; Fast Company, 2017;( واإلمدادات وتسليمها
ينبغي املضي قدماً يف  أنَّــه  The Maritime Executive, 2017(. بيد 

استكشاف مسائل الوالية القضائية ذات الصلة والتأثريات احملتملة يف 
اإلطار القانوين الذي حيكم العمليات اليت تمع بني عمليات الطريان 

والعمليات البحرية وفهمها على حنو أفضل.

التطورات التنظيمية بشأن ختفيض  باء- 
انبعاثات غازات الدفيئة من النقل 

البحري الدويل واملسائل البيئية 
األخرى

ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة  -1

ازداد تسليط األضواء على انبعااثت اثين أُكسيد الكربون 
من النقل البحري الدويل، وال سيما أّن بروتوكول كيوتو لعام 1997 
التفاقية األمــم املتحدة بشأن تغري املناخ ال يشملها. وقد نُِظر يف 
لوائح تتعلق هبذا الشأن برعاية املنظمة البحرية الدولية، مبا يف ذلك 
اعتماد جمموعة من التدابري التقنية والتشغيلية يف عام 2011 يُبتغى 
منها ختفيض االنبعااثت من النقل البحري الدويل واملبادئ التوجيهية 
ذات الصلة )UNCTAD, 2011a; UNCTAD, 2012a(. ويف وقت أقرب 
وإثر اعتماد اتفاق ابريس يف عام 2015 املربم يف إطار هذه االتفاقية، 
أُحرِز مزيد من التقدم، فاعُتِمدت يف عام 2016 خارطة طريق إلعداد 
اسرتاتيجية شاملة للمنظمة البحرية الدولية لتخفيض انبعااثت غازات 
الدفيئة من السفن )IMO, 2016, annex 11(، واسرتاتيجية أولية يف 

عام 2018.

االسرتاتيجية األولية بشأن انبعاثات 
غازات الدفيئة

حسب تقديرات املنظمة البحرية الدولية، بلغت انبعااثت 
غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل 2,2 يف املائة من انبعااثت 
اثين أُكسيد الكربون البشرية املنشأ، كما أنَّ االنبعااثت ذات الصلة 
قد ترتفع بنسبة ترتاوح بني 50 و250 يف املائة حبلول عام 2050 
)IMO, 2014(. وهذ الوضع يثري القلق بشكل خاص، يف ضوء اهلدف 
املتفق عليه دولياً يف اتفاق ابريس واملتمثل يف احلد من ارتفاع املتوسط 
العاملي الرتفاع درجــة احلــرارة إىل مــا دون 2 درجــة فوق مستوايت 
ما قبل العصر الصناعي، وهو أمر يقتضي ختفيض االنبعااثت العاملية 
مبا ال يقل عن نصف مستوى 1990 حبلول عام 2050. ويُتوقَّع أن 
يزيد تنفيذ التدابري التقنية والتشغيلية الكفاءة وخيفض االنبعااثت بنسبة 
تصل إىل 75 يف املائة، وميكن تقيق مزيد من االخنفاض ابستخدام 

.)IMO, 2009( تقاانت مبتكرة

ويف نيسان/أبريل 2018، اعتمدت الدورة الثانية والسبعني 
للجنة محاية البيئة البحرية، يف اجتماع حضره أكثر من 100 من 
الدول األعضاء يف املنظمة البحرية الدولية، اسرتاتيجية أولية لتخفيض 
انبعااثت غــازات الدفيئة من النقل البحري الــدويل وإزالتها تدرجيياً 
يف أقرب وقت مستطاع قبل عام 2100. ويستكمل ذلك اجلهود 
الدولية للتصدي النبعااثت غازات الدفيئة ومن بينها اجلهود املبذولة 
مبوجب اتفاق ابريس وخطة التنمية املستدامة لعام 2030، وال سيما 
اهلدف 13 للتنمية املستدامة بشأن اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي 
لتغري املناخ والتأثريات الناشئة عنه. وإضافة إىل ذلك، تضع االسرتاتيجية 
جمموعة من املبادئ التوجيهية املالئمة، من بينها مبادئ عدم التمييز 
ووقف املعاملة األكثر تفضيالً، على حنو ما جاء يف االتفاقية الدولية 
ملنع التلوث من السفن وسواها من اتفاقيات املنظمة البحرية الدولية، 
فضالً عن مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة والقدرات 
املتفاوتة، يف ضوء الظروف الوطنية املختلفة، على النحو املنصوص 
عليه يف املادة 4 من اتفاقية األمم املتحدة بشأن تغري املناخ، مبا يف 
ذلك بروتوكول كيوتو واتفاق ابريس. وتدد االسرتاتيجية تدابري إضافية 
مقرتحة لألجل القصري واملتوسط والطويل، مشفوعة جبداول زمنية ممكنة 
وأتثريها يف الدول، تفيد أبنَّه ينبغي إيالء اهتمام خاص ابحتياجات 
البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية 
النامية. وتدد االسرتاتيجية أيضاً تدابري داعمة تشمل بناء القدرات، 

والتعاون التقين، والبحث والتطوير.

وحسب خارطة الطريق لعام 2016، سُتعتمد اسرتاتيجية 
ـــار الــتــدابــري الــقــصــرية األجـــل اليت  منقحة يف عـــــام 2023. ويف إطـ
سُيعكف على تطويرها بشكل أكرب وتتفق عليها الدول األعضاء يف 
الفرتة 2018-2023، ستشمل االسرتاتيجية األولية تدابري تقنية 
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وتشغيلية لتحقيق الكفاءة يف الطاقة ُتطبق على السفن اجلديدة واحلالية 
على حٍد سواء، من بينها تدابري لتحقيق السرعة املثلى وختفيضها، 
واستخدام أنواع الوقود البديلة اخلفيضة الكربون واخلالية منه لتشغيل 
احملركات البحرية وخالف ذلك من التقاانت اجلديدة. ويف إطار التدابري 
املتوسطة األجل اليت يتعني االتفاق عليها يف الفرتة 2030-2023، 
تشمل االسرتاتيجية آليات مبتكرة لتخفيض االنبعااثت قد يكون من 
بينها تدابري مستمدة من السوق يُبتغى منها التحفيز على ختفيض 
انبعااثت غازات الدفيئة. ويف نطاق التدابري الطويلة األجل اليت ستُتخذ 
بعد عــام 2030، هتدف االسرتاتيجية إىل وضع تدابري تؤدي إىل 
أنواع من الوقود غري اإلحفوري أو اخلالية متاماً من الكربون تتيح إزالة 
الكربون من قطاع النقل البحري بعد عام 2050. وتشري االسرتاتيجية 
إىل أنَّ "االبتكار التكنولوجي واستخدام أنواع الوقود البديلة و/أو 
مصادر الطاقة البديلة يف النقل البحري الدويل على الصعيد العاملي 
سيكون جزًء أصيالً" يف السعي لتحقيق الطموح الشامل، وهي تشمل 

:)IMO, 2018f, annex 1( مستوايت الطموح التالية

ختفيض كثافة الكربون يف السفينة   -1"
بتنفيذ مراحل إضافية من املؤشر التصميمي لفعالية استهالك 
السفينة للطاقة للسفن اجلديدة: إجراء استعراض لتعزيز 
متطلبات كفاءة الطاقة يف تصميم السفن ابلنسبة املئوية 
من التحسني لكل مرحلة اليت ُتدد لكل نوع من السفن، 
حسب االقتضاء؛ 2- ختفيض كثافة الكربون يف النقل 
البحري الدويل: ختفيض انبعااثت ]اثين أُكسيد الكربون[ 
الــدويل  الــبــحــري  النقل  نــقــل، كمتوسط يف  لكل عملية 
برمته، مبا ال يقل عن 40 يف املائة حبلول عام 2030، 
املائة حبلول  للوصول إىل نسبة 70 يف  ومتابعة اجلهود 
عام 2050، مقارنة بعام 2008؛ و3- وصول انبعااثت 
الـــدويل إىل حدها  النقل البحري  الدفيئة[ من  ــازات  ]غـ
األقصى وختفيضها: وضع حد أقصى النبعااثت ]غازات 
الدفيئة[ من النقل البحري الدويل يف أقرب وقت مستطاع 
وختفيض اجملموع السنوي من انبعااثت ]غازات الدفيئة[ 
مبا ال يقل عن 50 يف املائة حبلول عــام 2050، مقارنة 
بعام 2008 ومواصلة اجلهود إلزالتها تدرجيياً على حنو 
ما جاء يف الرؤية كنقطة على مسار احلد من انبعااثت 
]اثين أُكسيد الكربون[ مبا يتفق مع أهداف درجة احلرارة 

يف اتفاق ابريس".

كفاءة الطاقة

ظلَّت تدابري كفاءة الطاقة ملزمة يف القطاع البحري منذ 
عــام 2013 يف أعقاب نفاذ التعديالت ذات الصلة على املرفق 
التلوث من السفن، وهي تشمل  السادس ابالتفاقية الدولية ملنع 

املؤشر التصميمي لفعالية استهالك السفينة للطاقة الذي يضع معايري 
للسفن اجلديدة وما يرتبط هبا من تدابري كفاءة الطاقة التشغيلية 
للسفن املوجودة. ويف نيسان/أبريل 2018، ُأخطرت جلنة محاية البيئة 
البحرية أبن قرابة 700 2 سفينة جديدة قد ُأجيزت حبسباهنا ممتثلة 
ملعايري كفاءة الطاقة، وأجازت اللجنة تعديالت على الالئحة 21 
من املرفق السادس اليت تتناول متطلبات املؤشر التصميمي لفعالية 
الركاب  البضائع وسفن  لسفن دحرجة  للطاقة  السفينة  استهالك 
)IMO, 2018e(. ويُتوقع أن يقدم فريق عمل ابملراسلة تقريراً مرحلياً 
هنائياً يف عــام 2019،  يف تشرين األول/أكــتــوبــر 2018 وتقريراً 
التخفيض  ومعدالت  الزمنية،  الفرتات  بشأن  بتوصيات  مشفوعاً 
ملتطلبات املرحلة 3 من املؤشر التصميمي لفعالية استهالك السفينة 
للمرحلة 4. وفضاًل عن  متطلبات  استحداث  وإمكانية  للطاقة، 
نظام  تعل  االتفاقية  على  تعديالت  النفاذ  حيز  دخلت  ذلــك، 
مجع البياانت عن استهالك زيت الوقود للسفن اليت تبلغ محولتها 
اإلمجالية 000 5 طن فأكثر إلزامياً، على أن يبدأ مجع البياانت 
البياانت لدولة  إبــالغ  الثاين/يناير 2019. وجيب  من 1 كانون 
العلم بعد هناية كل سنة تقوميية وتويلها إىل قاعدة بياانت املنظمة 

البحرية الدولية يف وقت الحق.

وإضافة إىل التدابري التقنية والتشغيلية، تواصلت يف املنظمة 
البحرية الدولية املناقشات بشأن التدابري املستندة إىل السوق لتخفيض 
االنبعااثت من النقل البحري الدويل، وإن مل يتم التوصل بعد إىل 
على  لالطالع   ،)UNCTAD, 2011a; UNCTAD, 2012a( اتفاق 
النقاش  قيد  اليت هي  السوق احملتملة  املستندة إىل  للتدابري  موجز 
ُعلِّقت  ــام 2013،  ــ الفصل 3(. ويف عـ انظر  الــوقــت احلـــايل،  يف 
املناقشات الرمسية بشأن التدابري املستندة إىل السوق يف جلنة محاية 
البيئة البحرية )IMO, 2013(. ونُظر يف هذا املوضوع يف اجتماعات 
الفريق العامل بني الدورات بشأن احلد من انبعااثت غازات الدفيئة 
من السفن يف حزيران/يونيه وتشرين األول/أكتوبر 2017 بشأن 
 IMO, 2017d;( احتمال إدراجها يف اسرتاتيجية احلد من االنبعااثت
النظر  االجتماعات وجهات  هــذه  تقارير  وتّــبــنيِّ   .)IMO, 2017e

املختلفة املعرب عنها وعلى رأسها أنَّ التدابري "ستشمل تدابري تقنية 
وتشغيلية، بيد أنَّ احلجة قد تدعو إىل وضع تدابري مستمدة من 
السوق يف األجل املتوسط يف الوقت الذي جيري فيه تطوير أنواع 
بديلة من الوقود" وأنَّ "التدابري املستندة إىل السوق ينبغي أن ينظر 
التحفيز  املتوسط من أجل  تدابري مرشحة لألجل  إليها حبسباهنا 
على استخدام أنواع الوقود البديلة؛ وميكن تصميم التدابري املستندة 
إىل السوق على حنو ال يتيح أخذ أموال من القطاع فحسب بل 
وتزويد القطاع أبموال أيضاً لدعم تقيق مستوايت أعلى من ختفيض 
االنبعااثت" )IMO, 2017d; IMO, 2017e(. وتتضمن االسرتاتيجية 
األولية لتخفيض االنبعااثت من السفن من بني التدابري املقرتحة يف 
األجل املتوسط آليات جديدة ومبتكرة لتخفيض االنبعااثت لتحفيز 
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احلد من انبعااثت غازات الدفيئة، قد تتضمَّن تدابري مستمدة من 
.)IMO, 2018f( السوق

التلوث من السفن ومحاية البيئة  -2

هتدف التطورات التنظيمية األخرى اليت حدثت يف اآلونة 
األخرية يف املنظمة البحرية الدولية بشأن التحكم يف التلوث من السفن 
ومحاية البيئة إىل أن يكون النقل البحري نظيفاً ومستداماً بيئياً، وهي 
تشمل تلوث اهلــواء، وإدارة مياه الصابورة، واملــواد اخلطرة والضارة، 

والنفاايت البحرية.

تلوث اهلواء

تتحول أكاسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني من خالل 
التفاعالت الكيميائية يف اهلواء إىل جسيمات دقيقة تزيد، ابإلضافة إىل 
اجلسيمات اليت تبعثها السفن مباشرة مثل الكربون األسود واجلسيمات 
املسرطنة األخرى، التأثريات الصحية النامجة عن التلوث من النقل 
البحري وهي ترتبط ابلوفيات املبكرة. وأشار استعراض النقل البحري 
لــعــام 2017 إىل أنَّ املنظمة البحرية الدولية اعتمدت قــراراً مهماً 
يقضي أبن يصبح احلد العاملي للكربيت يف زيت الوقود البالغ 0,5 يف 
املائة الذي حددته القاعدة 14-1-3 من املرفق السادس ابالتفاقية 
الدولية ملنع التلوث من السفن انفذاً يف 1 كانون الثاين/يناير 2020 
)UNCTAD, 2017a(. ويف مناطق ضبط االنبعااثت اليت ُتطبَّق فيها 
ضوابط أكثر صرامة على انبعااثت أُكسيد الكربيت، جيب أال يتجاوز 
حمتوى الكربيت يف زيت الوقود 0,1 يف املائة )000 1 جزء للمليون( 
ابتداًء 1 كانون الثاين/يناير 2015. وأُنشئت أول منطقتني من مناطق 
ضبط انبعااثت أكسيد الكربيت يف أورواب، يف حبر البلطيق وحبر 
الشمال، وأصبحتا انفذتني يف 2006 و2007، على التوايل، وأُقيمت 
املنطقة الثالثة يف أمريكا الشمالية وأصبحت انفذة يف عام 2012، 
وأُنشئت املنطقة الرابعة بصفتها منطقة الوالايت املتحدة ومنطقة البحر 
الكارييب وهي تشمل املياه املتامخة لسواحل بورتو ريكو وجزر فريجني 
التابعة للوالايت املتحدة، وغدت هذه املنطقة انفذة يف عام 2014. 
ويتوقع أن حيقق التنفيذ املطرد للحد العاملي من حمتوى الكربيت جلميع 
السفن نتائج إجيابية لصحة اإلنسان والبيئة، وال سيما أنَّ االنبعااثت 
من النقل البحري تقرتن بعدد كبري من الوفيات واألمراض على الصعيد 

.)Independent, 2018( العاملي

ويف نيسان/أبريل 2018، وافقت جلنة محاية البيئة البحرية 
على تعديالت على املرفق السادس ابالتفاقية الدولية ملنع التلوث 
من السفن تتعلق حبظر محل زيت الوقود غري املمتثل الذي يتجاوز 
حمتوى الكربيت فيه 0,5 يف املائة حلرقه ألغراض الدفع أو التشغيل 
على منت السفن )IMO, 2018e(. وتستثىن من ذلك السفن املزودة 

برتتيب مكافئ يكفل التقيد حبد الكربيت، مثل نظام تنظيف غاز 
العوادم، أو جهاز لتنقية الغاز، مسموح به مبوجب الالئحة 4-1 من 
املرفق السادس. ومبوجب الالئحة 3-2، جيوز أن تُعفى أيضاً السفن 
اليت تقوم أبحباث تريبية لتكنولوجيا ختفيض االنبعااثت وضبطها. 
وتعكف املنظمة البحرية الدولية على إعداد مبادئ توجيهية لدعم 
تنفيذ حد الكربيت ستصبح انفذة يف 1 كانون الثاين/يناير 2020. 
ويف اخلتام، وافقت اللجنة على االرشادات املتعلقة أبفضل ممارسات 
املشرتين لزيت الــوقــود ومستخدميه الــيت تكفل نوعية زيــت الوقود 

املستخدم على منت السفن.

إدارة مياه الصابورة

مياه صابورة  وإدارة  لضبط  الدولية  االتفاقية  نفاذ  مثَّل 
السفن وترسباهتا لعام 2004، يف 8 أيلول/سبتمرب، إجنازاً مهماً 
يف عــام 2017. وحىت 31 متوز/يوليه 2018، بلغ عدد الدول 
األطراف يف االتفاقية 75 دولة متثل 75,34 يف املائة من احلمولة 
الطنية العاملية. وهتدف هذه االتفاقية إىل درء اخلطــر الكامــن يف 
إدخــال أنــواع دخيلــة وتكاثرهــا يف أعقــاب تصريف ميــاه الصابــورة 
غــري املعاجلــة مــن الســفن. ويُعــد هــذا اخلطــر مــن بــني أشــد أربعــة 
أخطــار هتــدد حميطــات العــامل، وأحــد املهــددات الرئيســية للتنــوع 
احليــوي، وهو قد حُيدث أتثريات بيئيــة، واقتصاديــة، ويف الصحة 
 UNCTAD, 2011b;( العامة، شديدة الوطأة، إن مل يتم التحكم فيها
UNCTAD, 2015، انظر http://globallast.imo.org(. وابتــداًء مــن 

8 أيلول/سبتمرب 2017، يُطلــب مــن الســفن إدارة مياه الصابورة 
 .D-2و D-1 اليت على متنها الســتيفاء املعايري املشــار إليهــا ابملعايــري
وتقتضــي اجملموعة األوىل من املعايري أن تستبدل السفن وتصــِّرف 
الصابــورة ابحلجــم على  ميــاه  مــن  املائــة  عــن 95 يف  ما ال يقــل 
التقييد  مستوى  الثانية  اجملموعة  ترفع  بينما  الشاطئ،  من  مبعدة 
ُيســمح  للحيــاة  القابلــة  الكائنــات  مــن  حمــددة  قصــوى  إىل كميــة 
مــن تصريــف مكــروابت حمــددة مضــرة بصحــة  بتصريفهــا، وتــد 
البيئة  جلنة محاية  اعتمدت  ويف نيسان/أبريل 2018،  اإلنــســان. 
السفن  على  جيــب  مــىت  توضح  االتفاقية  على  تعديالت  البحرية 
االمتثال للمعيار D-2. وسيكون على السفن اجلديدة املبنية يف 8 
ابتداًء من   D-2 أيلول/سبتمرب 2017، أو بعده، استيفاء املعيار
اتريخ دخوهلا اخلدمة. وجيب على السفن احلالية املبنية يف 8 أيلول/

سبتمرب 2017 أو قبله، استيفاء املعيار D-2 بعــد أول، أو اثين، 
معاينة للتجديــد اخلماسي السنوات املقرتن مبنح الشهادة الدولية 
ملنع التلوث مبوجب املرفق األول ابالتفاقية الدولية ملنع التلوث من 
السفن ُتري بعد 8 ســبتمرب أيلول 2017 وعلــى كل حــال يف 
موعــد ال يتجاوز 8 أيلول/سبتمرب IMO, 2017f( 2024(. ونظراً 
ألنَّ اتفاقية إدارة مياه الصابورة أصبحت انفذة أيضاً، وافقت اللجنة 
كذلك على خطة تتضمن ترتيبات حمددة جلمع البياانت وتليلها 
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خالل مرحلة اكتساب اخلــربات. ووافقت اللجنة على إرشــادات 
بشأن عملية إقرار الشهادة، والنظام، والنوع.

املواد اخلطرة والضارة

يف نيسان/أبريل 2018، أخذت اللجنة القانونية علماً 
الــدولــيــة بــشــأن املسؤولية  أبحـــدث طــرفــني يف بــروتــوكــول االتفاقية 
اخلطرية  ــواد  املـ نقل  عــن  الــنــامجــة  فيما يتعلق ابألضــــرار  والتعويض 
 .)IMO, 2018g( والــضــارة حبـــراً، لــعــام 1966، مهــا كــنــدا، وتركيا
إليها على  ينبغي أن تنضم  ــذة،  االتــفــاقــيــة انفـ وحــىت تصبح هــذه 
األقل 12 دولة متثل ما ال يقل عن 40 مليون طن من البضائع 
االتفاقية  على  متوز/يوليه 2018، صدَّقت  املسامهة. وحىت 31 
املسامهة  البضائع  وتركيا ووصــل جمموع  والنرويج،  كل من كندا، 
إىل 28,7 مليون طن، أو ما يقارب 72 يف املائة من الكمية املطلوبة 
لدخوهلا حيز النفاذ. وُتشجَّع الــدول األخــرى على أن تعاجل أي 
مسائل وشواغل عملية تتعلق بتنفيذ االتفاقية بغية تذليلها، وعلى 
فيها حىت يتسىن سد الثغرة الواسعة  أن تنظر يف أن تصبح طرفاً 
يف اإلطار العاملي للمسؤولية والتعويض. ويوجد نظام دويل شامل 
الناقالت  النفطي من  التلوث  والتعويض بشأن  للمسؤولية  ومتني 
الصهرجيية يتمثَّل يف نظام الصندوق الدويل للتعويض عن أضرار 
التلوث الزييت الذي يتضمَّن االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية 
عن أضرار التلوث الزييت وبروتوكوهلا، واالتفاقية الدولية بشأن انشاء 
صــنــدوق دويل للتعويض عــن أضـــرار التلوث الــزيــيت لــعــام 1971 
وبروتوكوليها لعام 1992 و2003؛ ويعاجل التلوث من الوقود الزييت 
الدولية  االتفاقية  الصهرجيية من خالل  الناقالت  السفن غري  من 
بشأن املسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزييت 
لعام 2001. غري أنَّه ال يوجد يف الوقت احلايل نظام دويل بشأن 
املسؤولية والتعويض يتعلق ابملواد اخلطرة والضارة اليت قد تتسبب يف 
إصاابت جسدية جسيمة ويف مقدار ملموس من التلوث البحري. 

)لالطالع على استعراض تليلي عام لإلطار القانوين الدويل، انظر 
.)UNCTAD, 2013و  UNCTAD, 2012b

القاممة البحرية

يف نيسان/ابريل 2018، وافقت جلنة احلماية البحرية على 
إدراج بند جديد يف جدول أعماهلا لتناول مسألة القمامة البحرية 
البالستيكية الناشئة عن النقل البحري يف إطار اهلدف 14 من أهداف 
التنمية املستدامة )IMO, 2018e(. وُدعيت الدول األعضاء واملنظمات 
الدولية لتقدمي مقرتحات إىل دورة اللجنة املقبلة بشأن إعداد خطة 
عمل. وما برحت مسألة احلطام البحري، واللدائن، واللدائن الدقيقة 
يف احمليطات تظى مبزيد من االهتمام العام، وكانت املوضوع الذي 
ركز عليه االجتماع السابع عشر لعملية األمم املتحدة التشاورية غري 
الرمسية املفتوحة ابب العضوية املتعلقة ابحمليطات وقانون البحار يف 
عــام United Nations, 2016( 2016(. وجنباً إىل جنب مع تغري 
املناخ، وتمُّض احمليطات، وفقدان التنوع البيولوجي، يندرج احلطام 
البحري بوجه عام، واللدائن، واللدائن الدقيقة بوجه خاص، يف عداد 
أهم الشواغل البيئية احلالية اليت تؤثر بشكل مباشر يف تطلعات التنمية 
املستدامة لدى الدول النامية، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية، 
وهي، بصفتها راعية ملساحات شاسعة من احمليطات والبحار، تواجه 
"هتديداً وجــودايً وتتضرر بشكل غري متناسب من أتثــريات التلوث 
ابللدائن" )United Nations, 2016(. وتكتسي الغاية 14-1 املتمثلة 
يف منع التلوث البحري جبميع أنواعه واحلد منه بدرجة كبرية، وال سيما 
من األنشطة الربية، مبا يف ذلك احلطام البحري، وتلوث املغذايت، 
حبلول عام 2025 أمهية شديدة يف هذا السياق. ونظراً لطبيعة هذه 
املسألة الشاملة، تتسم ابألمهية غاايت أخرى، من بينها الغاية 4 بشأن 
التعليم، والغاية 6 بشأن املياه والصرف الصحي، والغاية 12 بشأن 
أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامني، والغاية 15 بشأن االستخدام 

املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية.

الدول األطراف املتعاقدة يف اتفاقيات دولية خمتارة بشأن النقل البحري، حىت 31 متوز/يوليه  2018 اجلدول 1-5 
الدول املتعاقدةاتريخ النفاذ أو شروط النفاذعنوان االتفاقية

اتفاقية االمم املتحدة بشأن 
مدونة قواعد السلوك 

التادات اخلطوط البحرية

االتاد الروسي، إثيوبيا، األردن، إسبانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا، ابكستان، برابدوس، 6 تشرين األول/أكتوبر 1983
الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، بريو، ترينيداد وتوابغو، اجلمهورية 

التشيكية، مجهورية تنزانيا االتادية، توغو، تونس، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، مجهورية 
أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، كوراي، رومانيا، زامبيا، سري النكا، سلوفاكيا، 

السنغال، السودان، السويد، سرياليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصني، العراق، غابون، 
غامبيا، غاان، غواتيماال، غياان، غينيا، فرنسا، الفلبني، فنزويال )مجهورية - البوليفارية(، فنلندا، 

قطر، كابو فريدي، الكامريون، كواب، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، 
لبنان، ليرباي، مايل، ماليزاي، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، 

موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، النرويج، النيجر، نيجرياي، اهلند، هندوراس
)76(
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الدول األطراف املتعاقدة يف اتفاقيات دولية خمتارة بشأن النقل البحري، حىت 31 متوز/يوليه  2018 )اتبع( اجلدول 1-5 
الدول املتعاقدةاتريخ النفاذ أو شروط النفاذعنوان االتفاقية

اتفاقية األمم املتحدة للنقل 
البحري للبضائع )قواعد 

هامبورغ(

األردن، ألبانيا، أوغندا، ابراغواي، برابدوس، بوتسواان، بوركينا فاسو، بوروندي، شيلي، تونس، 1 تشرين الثاين/نوفمرب 1992
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية تنزانيا املتحدة، 

جورجيا، رومانيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سرياليون، غامبيا، غينيا، 
كازاخستان، الكامريون، كينيا، لبنان، ليرباي، ليسوتو، ماالوي، مصر، املغرب، النمسا، 

نيجرياي، هنغاراي )34(
اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة 
بنقل البضائع الدويل املتعدد 

الوسائط، 1980

مل تصبح انفذة بعد - تتطلب 30 
طرفا متعاقدا

بوروندي، تشيلي، جورجيا، رواندا، زامبيا، السنغال، لبنان، ليرباي، ماالوي، املغرب، املكسيك 
)11(

اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة 
بشروط تسجيل السفن، 

لعام 1986

مل تصبح انفذة بعد - تتطلب 40 
دولة طرفا متثل ما ال يقل عن 25 
يف املائة من احلمولة الطنية العاملية 

حسب املرفق الثالث ابالتفاقية

ألبانيا، بلغاراي، اجلمهورية العربية السورية، جورجيا، العراق، عمان، غاان، كوت ديفوار، ليبيا، 
ليرباي، مصر، املغرب، املكسيك، هاييت، هنغاراي

)15(

االتفاقية الدولية املتعلقة 
ابالمتيازات والرهوانت 

البحرية لعام 1993

االتاد الروسي، إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، أوكرانيا، بنن، بريو، تونس، اجلمهورية 5 أيلول/سبتمرب 2004
العربية السورية، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، صربيا، فانواتو، 

الكونغو، ليتوانيا، موانكو، نيجرياي
)18(

االتفاقية الدولية بشأن 
حجز السفن لعام 1999

إسبانيا، إستونيا، إكوادور، ألبانيا، بلغاراي، بنن، اجلزائر، اجلمهورية العربية السورية، الكونغو، 14 أيلول/سبتمرب 2011
التفيا، ليرباي

)11(
لالطالع على المعلومات الرسمية عن المركز، انظر مجموعة معاهدات األمم المتحدة المتاحة على الرابط https://treaties.un.org، واألونكتاد، اتفاقيات  مالحظة: 

.http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Maritime-Conventions.aspx بشأن القانون البحري التجاري المتاحة على الرابط

التطورات القانونية والتنظيمية  جيم- 
األخرى التي تؤثر يف النقل

مسائل البحارة  -1

يف نيسان/أبريل 2018، سلَّطت اللجنة القانونية األضواء 
على ازدايد عدد حاالت هجر البحارة املسجلة يف قاعدة البياانت 
املشرتكة بني املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، إذ ارتفع 
الرقم من 12 إىل 19 حالة سنوايً يف الفرتة 2011-2016 إىل 55 
حالة يف عام IMO, 2018g( 2017(. وحيدث أن يهجر مالكو السفن 
الذين يعانون شدة مالية البحارة يف موانئ تبعد كثرياً عن مواطنهم، 
اتركني إايهم دون طعام، أو ماء، أو رعاية صحية، أو وقود، أو مال، 
لعدة شهور. وتعل التعديالت الــيت أُدِخــلــت على اتفاقية العمل 
البحري وأصبحت انفذة يف كانون الثاين/يناير 2017، الضمان الذي 
يكفل تغطية هجر البحارة واملطالبات املتعلقة بوفاهتم، أو إصابتهم 
إبعاقة طويلة األجــل، إلزامياً على مالكي السفن. وعلى الصعيد 
العاملي، يُقدَّر عدد البحارة العاملني على منت السفن التجارية الدولية 

بنحو 500 647 1 حبــاراً أييت معظمهم من بلدان انمية. وتشري 
التقديرات إىل أنَّ أهم مخسة بلدان توفر البحارة هي الصني، والفلبني، 
 International Chamber of( وإندونيسيا، واالتاد الروسي، وأوكرانيا
Shipping, 2017(. وطُِلب إىل أمانيت املنظمة البحرية الدولية ومنظمة 

العمل الدولية التشاور يف تضمني قاعدة البياانت معلومات عن التأمني 
بشأن كل حالة جديدة، وإعداد قائمة ابلسلطات واملنظمات املختصة 
اليت ميكن أن تساعد يف إجياد حل للحاالت )IMO, 2018g(. وفضاًل 
عن ذلــك، أُحيطت اللجنة علماً أبنَّ االتــاد الــدويل لعمال النقل 
واملنظمة الدولية حلقوق البحارة يعدان إرشادات لدعم تنفيذ املبادئ 
التوجيهية الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية، ومنظمة العمل الدولية، 
بشأن املعاملة الالئقة للبحارة عند وقوع حادث حبري، وذلك بسبب 
الُنهج املختلفة اليت تتبعها الدول يف تنفيذ هذه املبادئ. وهتدف هذه 
املبادئ إىل ضمان املعاملة املنصفة للبحارة يف أعقاب حادث حبري 
وخالل أي تقيق، أو احتجاز، من ِقبل السلطات العامة، وهي تسعى 
إىل أال يكون االحتجاز ملدة أطول مما هو ضــروري. وتشري دراسة 
استقصائية شاملة أجرهتا املنظمة الدولية حلقوق البحارة يف 2011-

2012 إىل أنَّ حقوقهم احملددة يف املبادئ التوجيهية كثرياً ما تكون 
.)IMO, 2018h( عرضة لالنتهاك
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االحتيال يف التسجيل  -2

يف السنوات القليلة املاضية، أبلغت دول أعضاء عديدة 
أمانة املنظمة البحرية الدولية حباالت احتيال يف استخدام أعالمها 
تشمل سفناً كثرية مسجَّلة بصفة غري مشروعة شارك بعضها يف أنشطة 
غري قانونية. ويف نيسان/أبريل 2018، وافقت اللجنة القانونية على 
ضرورة التصدي لالحتيال يف تسجيل السفن والنظر يف اختاذ تدابري 
إعمال فعالة إلثناء من يتبعون هــذه املمارسة عنها، ومنع السفن 
املسجَّلة بطريقة مزورة من العمل. بيد أنَّ هذه املسألة تتسم ابلتعقيد، 
فهي تنطوي على جوانب من القانون العام الدويل والقانون اخلاص، 
مما يستدعي اتباع هنج متعدد الوجوه حياهلا. وطُِلب إىل أمانة املنظمة 
البحرية الدولية إجراء دراسة للحاالت املتلقاة، وتقدمي معلومات عن 
قدرة النظام العاملي املتكامل ملعلومات النقل البحري التابع للمنظمة 
البحرية الدولية على معاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلك نقاط االتصال، 
وعينات من الشهادات، وقائمة ابلسجالت )IMO, 2018g(. وأُدرج 
النظر يف تدابري منع املمارسات غري املشروعة املقرتنة ابالحتيال يف 
التسجيل وسجالت السفن املزورة يف برانمج عمل اللجنة القانونية، 

ويعتزم إمتام النظر فيه حبلول عام 2021.

صك ملزم قانونًا بموجب اتفاقية األمم   -3
املتحدة لقانون البحار

مبوجب هذه االتفاقية، ُتستخدم املوارد املوجودة يف قاع 
البحر خارج حدود الوالية القضائية الوطنية لفائدة البشرية برمتها، مع 
إيالء عناية خاصة ملصاحل البلدان النامية واحتياجاهتا )املادة 140(. 
غري أنَّ االتفاقية ال تشمل حكماً يتناول استخدام املوارد اجلينية البحرية 
املوجودة يف عمود املــاء وهي مــواد ذات قيمة تارية وتنطوي على 
إمكاانت واسعة الستحداث مستحضرات صيدالنية متقدمة. ويُتوقع 
أن يصبح استغالل هذه املوارد يف املستقبل القريب نشاطاً واعداً يف 
املناطق الواقعة خارج حدود الوالية القضائية الوطنية. والنعدام إطار 
قانوين دويل حمدد ينظم هذه املسائل، ظلَّت املفاوضات تتواصل منذ 
عام 2016 يف األمم املتحدة بشأن العناصر الرئيسية لصك دويل يكون 
ملزم قانوانً مبوجب هذه االتفاقية ويتناول احلفاظ على التنوع البيولوجي 
يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية القضائية الوطنية واستدامته. 
وتضمنت حصيلة االجتماع الرابع للجنة التحضريية املنشأة مبوجب قرار 
اجلمعية العامة 292/69 الصادر يف 19 حزيران/يونيه 2015 الذي 
ُعِقد يف متوز/يوليه 2017 عدداً من العناصر أُوِصي أبن تنظر فيها 
www. انظر ،UNCTAD, 2017a( اجلمعية العامة عند إعداد هذا النص

un.org/Depts/los/biodiversity/prepcom. htm(. واعتمدت اجلمعية 

العامة، يف قرارها 249/72 بتاريخ 24 كانون األول/ديسمرب 2017، 
عقد مؤمتر حكومي دويل برعاية األمم املتحدة للنظر يف توصيات 
اللجنة التحضريية بشأن هذه العناصر، ووضع نص صك دويل يكون 

ملزم قانوانً مبوجب االتفاقية. ومن املقرر أن تُعقد الدورة األوىل يف 
الفرتة من 4 إىل 17 أيلول/سبتمرب 2018.

حال االتفاقيات دال- 

أُعدت، أو اعُتمدت، اتفاقيات دولية عديدة يف جمال النقل 
البحري برعاية من األونكتاد. ويورد اجلدول 5-1 معلومات عن حال 
التصديق على كٍل من هذه االتفاقيات حىت 31 متوز/يوليه 2018.

التوقعات واالعتبارات املتعلقة  هاء- 
بالسياسات

تسلط احلــوادث املستمرة ضد الُنظم املوجودة على منت 
السفن ويف املوانئ اليت أحلقت أضراراً ملموسة بقطاع النقل البحري 
األضواء على أمهية إدارة األمن السيرباين واملخاطر السيربانية. وعلى 
الصعيد الدويل، وإضافة إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمة 
اعــتُــِمــدت يف  الــيت  السيربانية  املخاطر  إدارة  بشأن  الدولية  البحرية 
عــام 2017، يشجع قرار اختذته املنظمة البحرية الدولية اإلدارات 
على التصدي على النحو املالئم للمخاطر السيربانية يف النظم احلالية 
إلدارة السالمة ابتداًء من 1 كانون الثاين/يناير 2021. وهذا هو أول 
موعد أقصى إلزامي يف القطاع البحري يتعلق ابملخاطر السيربانية وخطوة 
مهمة حلماية نظم النقل البحري وقطاع النقل البحري من هتديدات 
األمن السيرباين اليت ما انفكت تزداد. وفضالً عن ذلك، ُتسلِّم خطة 
املنظمة البحرية الدولية االسرتاتيجية اليت اعُتِمدت يف عام 2017 
بضرورة تضمني التقاانت اجلديدة والناشئة يف اإلطار التنظيمي للنقل 
البحري مبوازنة الفوائد اليت تعود هبا هذه التقاانت "بشواغل السالمة 
واألمن، والتأثري يف البيئة ويف تيسري التجارة الدولية، والتكاليف اليت 
حيتمل أن يتحملها القطاع وأتثريها يف العاملني على منت السفن 
وعلى اليابسة على حٍد سواء" )IMO, 2017c(. ويف الوقت نفسه، 
استباقياً يف تضمني إدارة املخاطر  النقل البحري هنجاً  يتبع قطاع 
السيربانية يف ثقافته األمنية، منعاً لوقوع أي حوادث خطرية. وأعدت 
فــرادى  هيئات التصنيف وسواها من رابطات القطاع، فضالً عن 
الدول، إرشادات يف هذا الشأن وهي ماضية قدماً يف ذلك، مقدمة 
توصيات عملية إلدارة املخاطر السيربانية البحرية وتوفري معلومات 

عن مسائل التأمني.

تقنية  املــوزعــة، مثل  ويف مضمار تكنولوجيا احلــســاابت 
سالسل السجالت املغلقة، تظهر إىل الوجود وتنتشر اآلن مبادرات 
وشراكات عديدة تشمل قطاع النقل البحري. وتزداد أعداد أصحاب 
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التكنولوجيا  هــذه  اســتــخــدام  فــرص  يستكشفون  الــذيــن  املصلحة 
ألغراض تتضمن رقمنة امللفات الورقية، والواثئق، والعقود الذكية، 
للوقت  تــوفــرياً  فيها  اآللية  الوسائل  واستخدام  التأمني،  وســنــدات 
وختفيضاً للتكاليف يف ختليص البضائع وحركتها. وينبغي أن تكون 
هذه املبادرات قابلة للتشغيل املتبادل، إذ إن التنافس بينها سعياً 
جلعل تقنية بعينها املعيار املختار للقطاع قد يصيب النقل البحري 
ابلضرر. وإضافة إىل ذلك، تعد تقنية سلسلة السجالت املغلقة 
ا  أبن جيعل املعامالت مأمونة، بيد أن بعض املتخصصني يرون أهنَّ
لن تكون مأمونة ابلقدر املتوقع بوجه عــام. ومن شأن استخدام 
تقنية سلسلة السجالت املغلقة أن يساعد يف حل بعض املسائل 
األمنية، غري أنَّه قد يثري أيضاً تدايت أمنية قد تكون أشد تعقيداً. 
والحظ األونكتاد أيضاً وجود خماوف عامة يف هذا الصدد تتعلق 
مبا تنطوي عليه الرقمنة من منافع وخماطر بصفتها تكنولوجيا كاسحة. 
ويتوقع أن تكون بلدان انمية كثرية، وال سيما أقل البلدان منواً، غري 
مستعدة على النحو الكايف الغتنام الفرص وجين الفوائد الناشئة 
عن الرقمنة، مما قد يؤدي إىل زايدة االستقطاب حدة وتوسيع نطاق 

التفاوت يف الدخل.

وحيقق استخدام السفن الذاتية التشغيل فوائد مجة، بيد 
أنَّه مل يتضح بعد إن كانت هذه التكنولوجيا ستحظى بقبول اتم من 
احلكومات وقطاع النقل البحري احملافظ تقليدايً. ومثة خماوف بشأن 
سالمة العمليات وأمنها وموثوقية السفن الذاتية التشغيل، واضمحالل 
دور البحارة وفقدان وظائفهم وأغلبهم من بلدان انمية. وإضافة إىل 
ذلــك، يثري استخدام السفن الذاتية التشغيل عــدة مسائل قانونية 
وتنظيمية تتعلق ابالمتثال ينبغي النظر فيها ومعاجلتها. ولذلك، يكتسي 
إجراء عمليات االستعراض التنظيمية وتديد النطاق أمهية كبرية. ويثري 
استخدام الطائرات بدون طيار الذي ميكن أن حيقق فوائد مهمة وحيبذ 
التشجيع عليه مسائل شبيهة بذلك. ويف الوقت ذاته، ينبغي إخضاع 

اإلطار التنظيمي املنطبق ملزيد من الدراسة والتطوير.

واستكماالً للجهود الدولية للتصدي النبعااثت غازات 
الدفيئة ومن بينها اجلهود املبذولة يف إطار اتفاق ابريس وخطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، وال سيما اهلدف 13، يُعد اعتماد اسرتاتيجية 
أولية لتخفيض انبعااثت غازات الدفيئة من السفن يتوخى منها ختفيض 
اجملموع السنوي من انبعااثت غازات الدفيئة مبا ال يقل عن 50 يف 

املائة حبلول عام 2050، مقارنة مبستواها يف عام 2008، إجنازاً مهماً 
حققته املنظمة البحرية الدولية من أجل تديد حصة النقل البحري 
الــدويل العادلة من ختفيض االنبعااثت. وتــدد هــذه االسرتاتيجية 
تدابري مرشحة لألجل القصري، واملتوسط، والطويل، مشفوعة جبداول 
زمنية ممكنة وأتثــرياهتــا يف الـــدول، تنص على إيــالء اهتمام خاص 
الحتياجات البلدان النامية، وال سيما الدول اجلزرية الصغرية النامية. 
وتدد االسرتاتيجية أيضاً تدابري داعمة تشمل بناء القدرات، والتعاون 

التقين، والبحث والتطوير.

وجيري على قدم وساق تنفيذ التدابري التقنية والتشغيلية 
وإعداد تقاانت مبتكرة للسفن. وأصبحت التعديالت على االتفاقية 
الدولية ملنع التلوث من السفن انفذة، وهي تعل نظم مجع البياانت 
عن استهالك الوقود الزييت إلزامية للسفن اليت تبلغ محولتها 000 5 
طناً إمجالياً فأكثر، على أن ُيشرع يف مجع البياانت ابتداًء من 1 
كانون الثاين/يناير 2019. وجيب تبليغ البياانت لدولة العلم بعد 
هناية كل سنة تقوميية ونقلها يف وقت الحق إىل قاعدة بياانت املنظمة 
البحرية الدولية. ويف مضمار تلوث اهلواء من السفن، سيصبح احلد 
العاملي البالغ 0,5 يف املــائــة مــن الكربيت يف زيــت الــوقــود خــارج 
مناطق ضبط االنبعااثت انفــذاً يف 1 كانون الثاين/يناير 2020. 
ويُتوقع أن حيقق التنفيذ املطرد هلذا احلد جلميع السفن نتائج إجيابية 
لصحة اإلنسان والبيئة. ويُعكف يف املنظمة البحرية الدولية على 
إعداد مبادئ توجيهية تدعم تنفيذ هذا احلد. ومن املهم أن يواصل 
مالكو السفن ومشغلوها النظر يف االسرتاتيجيات السديدة املختلفة 
واعتمادها، ومن بينها تركيب أجهزة تنقية الغاز والتحول إىل الغاز 

الطبيعي املسيل وغريه من أنواع الوقود اخلفيضة الكربيت.

ونظراً ملا يكتسيه تنفيذ اللوائح البيئية الدولية القوية وإعماهلا 
بشكل فعال من أمهية، ويف ضوء أهداف السياسات يف إطار الغاية 14 
للتنمية املستدامة، ُتشجع البلدان املتقدمة والنامية على النظر يف أن 
تصبح أطرافاً يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة ملنع التلوث البحري 
وضبطه على سبيل األولوية. ويستحسن أيضاً اعتماد االتفاقيات 
الدولية اليت تعاجل املسؤولية والتعويض عن التلوث من السفن وإعماهلا، 
مثل االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن 
نقل املواد اخلطرة والضارة عن طريق البحر، نظراً للفجوات الواسعة 

اليت ال تزال موجودة يف اإلطار القانوين الدويل.
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