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موجز تنفيذي

ف ابط العالمي فيما ب�ي وس كورونا )"كوفيد-19"( )الجائحة( ال�ت أبرزت جائحة ف�ي
الدول، وأدت الجائحة إىل ظهور اتجاهات جديدة ستعيد تشكيل مشهد النقل البحري. 
ة الناجمة عن  فهذا القطاع يمر بلحظة مفصلية إذ إنه يواجه ليس فقط الشواغل المبا�ش
ي تصميم سالسل 

الت �ف ف التحوُّ اوح ب�ي ي ت�ت  االعتبارات األطول أجاًل، ال�ت
ً
الجائحة، بل أيضا

ايد عىل  ف ف الم�ت ك�ي ي عادات االستهالك واإلنفاق، وال�ت
ات �ف اإلمداد وأنماط العولمة إىل التغ�يّ

تقييم المخاطر وبناء القدرة عىل الصمود، فضاًل عن زيادة االســتدامة العالمية وشــواغل 
تبــة عــىل  ة الم�ت تحقيــق انخفــاض الكربــون. كما يتعامــل هــذا القطــاع مــع اآلثــار غــ�ي المبــا�ش

الحمائية التجارية المتنامية وعىل السياسات المتطلعة إل الداخل.

 ال بد منه 
ً
ودفعــت الجائحــة إىل الصــدارة أهميــة النقــل البحــري باعتبــاره قطاعــا

للتوصيــل المســتمر لإلمــدادات الحيويــة والتجــارة العالميــة وقــت األزمــات وأثنــاء مرحلــة 
ة، من بينها األونكتاد وهيئات  ي وعند عودة األمور إىل طبيعتها. وأصدرت جهات كث�ي

التعا�ف
ي هذا 

دولية أخرى، توصيات وتوجيهات تؤكد عىل الحاجة إىل ضمان استمرارية العمل �ف
دت 

ّ
ئ والبحارة من الجائحة. وأك ي الوقت نفسه بحماية عمال الموا�ف

القطاع، مع القيام �ف
ي ذلــك القيــود 

ي الســفن بالمتطلبــات الدوليــة، بمــا �ف
هــذه الجهــات عــىل الحاجــة إىل أن تــ�ف

ئ مفتوحة أمام عمليات الشحن والنقل المتعدد الوسائط. الصحية، وأن تظل الموا�ف

وقوع التجارة البحرية الدولية تحت ضغط شديد

أدت األزمــة الصحيــة واالقتصاديــة العالميــة الناجمــة عــن الجائحــة إىل قلــب 
 عــىل اآلفــاق المرتقبــة 

ً
ا  كبــ�ي

ً
ا  عــىل عقــب وأثــرت تأثــ�ي

ً
مشــهد النقــل البحــري والتجــارة رأســا

ي المائة 
ــع األونكتــاد أن ينخفــض حجــم التجــارة البحريــة الدولية بنســبة 4,1 �ف

ّ
للنمــو. ويتوق

ي عــام 2020. ووســط اضطرابــات سالســل اإلمــدادات وانكمــاش الطلــب وعــدم التيّقــن 
�ف

ً
 شديدا

ً
ر االقتصاد العالمي تأثرا

ّ
االقتصادي العالمي وهي األمور الناجمة عن الجائحة، تأث

بصدمة مزدوجة تتعلق بالعرض والطلب.
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ي عام 2019 األضعف 
ي ضــوء خلفيــة تتمّثل �ف

وقــد تكشــفت هــذه االتجاهــات �ف
بالفعــل والــذي شــهد فقــدان التجــارة البحريــة الدوليــة للمزيــد مــن الزخــم. وأدت التوتــرات 

ي
التجارية المســتمرة هي وعدم التيّقن البالغ عىل مســتوى السياســات إىل تقويض النمو �ف

ي
ي المائــة �ف

الناتــج االقتصــادي العالــمي وتجــارة البضائــع. فقــد نمــت األحجــام بنســبة 0,5 �ف

ي
ي عــام 2018، ووصلــت إىل 11,08 مليــار طن �ف

ي المائــة �ف
 مــن 2,8 �ف

ً
عــام 2019، انخفاضــا

ئ الحاويات العالمية ليهبط  عــام 2019. وبالتــوازي مــع ذلــك، تباطــأ معــدل نمــو حركة مــوا�ف
ي عام 2018.

ي المائة �ف
 من 5,1 �ف

ً
ي المائة، منخفضا

إىل 2 �ف

ل أنماط التجارة، إذ أدى البحث عن أسواق  ي تحوُّ
وتسببت التوترات التجارية �ف

ي اتجــاه األســواق 
ف �ف  عــن الصــ�ي

ً
ف إىل إعــادة توجيــه التدفقــات بعيــدا ديــن بديلــ�ي بديلــة ومورِّ

ي آسيا. وزادت الواليات المتحدة األمريكية صادراتها 
�ت ي بلدان جنوب �ش

سيما �ف األخرى، وال
ي العالــم، ما ســاعد إىل حــد ما عــىل التعويــض عــن انخفــاض صادراتهــا 

مــن البضائــع إىل بــا�ت
. وتشــ�ي التقديــرات إىل أن التعريفــات اإلضافيــة الجديــدة قــد خّفضــت التجــارة  ف إىل الصــ�ي
ي عــام 2019، عــىل أن التأثــ�ي العــام قــد خــّف بفعــل زيــادة 

ي المائــة �ف
البحريــة بنســبة 0,5 �ف

ي األسواق البديلة.
الفرص التجارية �ف

ال يزال فائض الشحن يشكل شاغالً لصناعة النقل البحري 
بالحاويات

98 سفينة  ي بداية عام 2020، كان مجموع سفن األسطول العالمي يبلغ 140
�ف

، أي ما يعــادل طاقــة  تجاريــة كل منهــا بحمولــة إجماليــة قدرهــا 100 طــن إجمــاىلي فأكــ�ث
ي عام 2019، نما أســطول الشــحن التجاري 

2,06 مليار طن من الوزن الســاكن. و�ف قدرها
ي المائة، وهو ما يمثل أعىل معدل نمو منذ عام 2014، ولكنه ال يزال 

العالمي بنسبة 4,1 �ف
ة 2004-2012. ي لوحظت خالل الف�ت أقل من المستويات ال�ت

ي هذا الصدد، تليها ناقالت النفط وناقالت 
وشهدت ناقالت الغاز أ�ع نمو �ف

السوائب وسفن الحاويات. وزاد حجم أك�ب سفينة حاويات من حيث السعة بنسبة 10,9
ي المائة. وأصبحت أك�ب سفن الحاويات اآلن بمثل ضخامة أك�ب ناقالت النفط، بل وأك�ب

�ف
ة المكتسبة  من أك�ب سفن البضائع السائبة الجافة وسفن الرحالت البحرية. وتش�ي الخ�ب
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ئ ي تؤثــر عــىل قنوات الوصول والبنيــة التحتية للموا�ف مــن أنــواع الســفن األخــرى والقيــود الــ�ت
وأحواض بناء السفن إىل أن أحجام سفن الحاويات ربما تكون قد بلغت ذروتها.

كات  ي المقام االأول، عىل �ش
وفورات الحجم تعود بالنفع، �ف

النقل البحري

، بما تســمح بــه مــن عــدد أكــ�ب مــن زيــارات الســفن ومــن اســتقبال  ئ األكــ�ب المــوا�ف
ات عىل تحقيق أداء وربط أفضل.   إىل وجود مؤ�ش

ً
، تش�ي تقاريرها أيضا

ً
السفن األك�ب حجما

ئ الحاويات عىل ســبيل المثال، هي ي موا�ف
ي المائة �ف

فزيادة عدد زيارات الســفن بنســبة 1 �ف

ي
ي الميناء لكل حاوية بنسبة 0,18 �ف

أمر يرتبط بانخفاض الوقت الذي تقضيه السفينة �ف
ي المائة يقلل 

ئ بنسبة 1 �ف المائة. وبالمثل، فإن زيادة الحجم المتوسط لسفن زيارات الموا�ف
ي المائة.

ي الميناء لكل حاوية بنسبة 0,52 �ف
الوقت الذي تقضيه السفينة �ف

ة  قــة مــن وفــورات الحجــم الناتجــة عــن نــ�ش الســفن الكبــ�ي والمكاســب المتحقِّ
 ما تزيد من مجموع 

ً
ا ، ألنها كث�ي مي خدمات النقل الداخىلي ئ ومقدِّ ورة الموا�ف ال تفيد بال�ف

ي الحجــم المتوســط 
 ما يــؤدي االرتفــاع �ف

ً
ا تكاليــف النقــل عــ�ب سلســلة اللوِجســتيات. وكثــ�ي

حجم السفينة إىل بلوغ ذروة الطلب عىل الشاحنات وساحات التخزين ووصالت  للزيارة أو
الربــط المتعــددة الوســائط، فضــاًل عــن احتياجــات اســتثمارية إضافيــة مــن أجــل التجريــف 

. والرافعات األك�ب حجماً

ئ يعنيان أن تكون األعمال  ة وتقليل عدد الموا�ف ي السفن الكب�ي
ف الشحنات �ف ك�ي ف�ت

قة عىل شاطئ  نقل وفورات التكلفة المتحقِّ
ً
يجري دائما كات. وال متاحة لعدد أقل من ال�ش

ي أســواق مثل 
ي شــكل أســعار شــحن أقل. ويتجىل ذلك بشــكل أوضح �ف

البحر إىل العمالء �ف
مي الخدمــات. وهــذه  ــة مــن مقــدِّ

ّ
ة الناميــة، حيــث ال يعمــل ســوى قل الــدول الجزريــة الصغــ�ي

 . مو خدمات النقل الداخىلي ئ ومقدِّ التكاليف اإلضافية يجب أن يتحملها الشاحنون والموا�ف
ي المقــام األول 

ة تتحّقــق �ف وهكــذا، فــإن وفــورات الحجــم الناشــئة عــن نــ�ش الســفن الكبــ�ي
كات النقل. لصالح �ش
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ي الأسعار الشحن عىل الرغم من الجائحة أداء إيجا�ب

ي ســوق الشــحن البحري بالحاويات ظلت 
 إىل كون االختالالت الهيكلية �ف

ً
نظرا

ي تعمل عىل خطوط مالحية منتظمة  كات الشحن البحري ال�ت ل مصدر قلق، فإن �ش
ّ
تشك

قد قامت عن كثب برصد وتعديل القدرة عىل اإلمداد بالسفن لكي تتناسب مع انخفاض 
كات شــحن الحاويــات عــىل  ي عــام 2020. وأجــ�ب الطلــب المكبــوت �ش

مســتويات الطلــب �ف
كات النقل  اتيجيات أك�ث رصامة إلدارة القدرات وخفض التكاليف. وبدأت �ش اعتماد اس�ت
ي من عام 2020. وجرى اســتخدام 

ي الربــــع الثــا�ف
ي تقليــل الســعة المتاحــة تقليــاًل ُيعتــد بــه �ف

�ف
اتيجيات إدارة السعة مثل تعليق الخدمات، وإلغاء عمليات اإلبحار المجدولة،  جميع اس�ت
، كانت تخفيضات الخدمة وعمليات الحد  ف وتغي�ي مسارات السفن. ومن منظور الشاحن�ي
ي مواعيد 

ات المتاحة لنقل البضائع والتأخ�ي �ف ف ي محدودية الح�ي من السعة المعروضة تع�ف
التسليم، ما يؤثر عىل سالسل اإلمداد.

ي النصــف األول مــن عــام 2020، كانــت أســعار الشــحن أعــىل بالمقارنــة مــع 
و�ف

كات النقل عن مستويات  عام 2019 لمعظم المسارات، وزادت األرباح المعلنة لكث�ي من �ش
ي تضمن الجدوى االقتصادية  عام 2019. والحفاظ عىل أسعار الشحن عند المستويات ال�ت
ات  اتيجية للتخفيــف من األزمــة، ومع ذلك فاألخذ لف�ت راتــه كاســ�ت للقطــاع قــد تكــون لــه م�ب
ي سعة السفن المعروضة سينطوي عىل 

ي بتخفيضات مستمرة �ف
أطول وأثناء مرحلة التعا�ف

. ئ ي ذلك الشاحنون والموا�ف
مشاكل للنقل البحري والتجارة، بَمن �ف

ي قطاعي السوائب الجافة 
ي أسعار الشحن �ف

تقلبات مرتفعة �ف
والسوائب السائلة

يعكس  ي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020، ما
ارتفعت أسعار الشحن بالناقالت �ف

ي حالة من التأجيل األقىص للبيع 
ايد عىل التخزين العائم. وكان سوق النفط �ف ف الطلب الم�ت

ي الشــهور المقبلــة، ما يجعــل تخزيــن 
فكانــت أســعار الشــهر األول أقــل بكثــ�ي مــن األســعار �ف

. واستأجر التجار الناقالت لتخزين النفط الخام 
ً
 مربحا

ً
النفط من أجل بيعه مستقَباًل أمرا

المنخفض التكلفة، األمر الذي َحدَّ من توافر الســفن لغرض النقل ودَعم أســعار الشــحن 
ي أيار/مايو 2020، مع عودة نحو 

بالناقالت. وقد انخفضت أســعار الشــحن بشــكل حاد �ف
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ثلــث مجمــوع الســفن المحجــوزة لغــرض التخزيــن العائــم إىل النقــل البحــري النشــط وزاد 
عرض النفط.

ر باختالالت العرض والطلب، 
ّ
ي التأث

واستمرت أسعار شْحن السوائب الجافة �ف
ي زادت مع االضطرابات الناجمة عن الجائحة )جائحة كورونا(. ونتيجة لذلك، شهدت  وال�ت

. ي فئات السفن األك�ب
هذه األسعار تقلبات عالية وال سيما �ف

: أمران أساسيان لهما أهمية حاسمة البحارة والتعاون الدولي

ي جائحة "كوفيد-19"، جرى تمديد خدمة أعداد 
بسبب القيود المتعلقة بتف�ش

ي البحر، غ�ي قادرين عىل أن 
ف السفن بعد المكوث عدة أشهر �ف ة من البحارة عىل م�ت كب�ي

يجــري اســتبدالهم أو إعادتهــم إىل الوطــن بعــد ُمــدد طويلــة مــن الخدمة - ال يمكن تحّملها، 
يتمكن آخرون   عىل سالمة البحارة ورفاههم وعىل التشغيل اآلمن للسفن. ولم

ً
وذلك حرصا

 . كان له آثار وخيمة عىل دخلهم الشخىصي ة راحة من العودة إىل العمل، ما ي ف�ت
ممن كانوا �ف

، بغض  ف ف البحري�ي هم من العامل�ي ه نداءات لمعاملة البحارة وغ�ي وقد أصدر األونكتاد وغ�ي
النظر عن جنســيتهم، عىل أنهم عاملون رئيســيون، وأن يجري إعفاؤهم من قيود الســفر، 
طقــم. وباإلضافة إىل ذلك، ُوضعت إرشــادات مؤقتة 

ُ
ي األ

ات �ف لضمــان إمكانيــة إجــراء تغيــ�ي
ــن مــن تمديــد صالحيــة البحــارة وتراخيــص الســفن وشــهاداتها بموجــب 

ّ
لــدول العلــم، تمك

الصكوك اإللزامية للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

ال يزال النقل البحري المستدام وخفض انبعاثات الكربون 
ومكافحة التلّوث الناتج عن السفن من االأولويات

ي تشكيل قطاع النقل البحري. 
ال تزال المتطلبات البيئية األك�ث رصامة ُتسهم �ف

كات النقل أن تحافظ عىل مستويات الخدمة وأن تخّفض التكاليف، وأن  ف عىل �ش ويتع�يّ
تزال انبعاثات غازات الدفيئة المنبعثة  ي العمليات. وال

ي الوقت نفسه االستدامة �ف
تضمن �ف

ي قائمة اهتمامات السياسة الدولية. وجرى 
من النقل البحري الدوىلي تحتل مرتبة عالية �ف

اتيجيتها األولية  ي اس�ت
ي المنظمة البحرية الدولية نحو تحقيق الطموح المحدد �ف

إحراز تقدم �ف

ي
للحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناتجــة عــن الســفن. وهذه تشــمل تحقيــق الكفاءة �ف
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استخدام الطاقة بالسفن، وإيجاد أنواع وقود بديلة، ووضع خطط عمل وطنية لمعالجة 
. انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل البحري الدوىلي

ي
 إىل جنــب مــع المكاســب المتعــددة �ف

ً
ي حجــم الســفن، جنبــا

وقــد أدت الزيــادة �ف
ي أكسيد 

ي انبعاثات ثا�ف
مجال الكفاءة وإعادة تدوير السفن األقل كفاءة، إىل تقييد النمو �ف

ع 
ّ
ي الحمولة الكلية لألساطيل. ويمكن عىل نحو معقول توق

الكربون، عىل الرغم من النمو �ف
 إىل أن التصاميــم الحديثــة 

ً
حــدوث بعــض المكاســب اإلضافيــة خــالل العقــد المقبــل، نظــرا

المراعية للبيئة ال تزال تحل محل السفن القديمة واألقل كفاءة. بيد أن هذه التحسينات 
ي أكســيد 

ي االنبعاثات اإلجمالية لثا�ف
الهامشــية لن تكون كافية لتحقيق تخفيض ُيعتد به �ف

ي خفض االنبعاثات 
ي هدف المنظمة البحرية الدولية المتمثل �ف

الكربون عىل النحو المحدد �ف
ي المائــة عــىل األقــل بحلــول عــام 2050 بالمقارنــة 

اإلجماليــة لغــازات الدفيئــة بنســبة 50 �ف

ي
ات جذريــة �ف مــع مســتويات عــام 2008. وســيتطلب تحقيــق هــذه األهــداف إجــراء تغيــ�ي

المحركات وتكنولوجيا الوقود.

( البحري  ي ي )البيولو�ب
وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وحفظ التنوع األحيا�ئ

ي اُتخذت فيها إجراءات  ، يوجد العديد من المجاالت ال�ت
ً
 مستداما

ً
واستخدامه استخداما

يــت لعــام 2020 الــذي   أو يجــري اتخاذهــا. وهــذه تشــمل تنفيــذ حــد الك�ب
ً
تنظيميــة مؤخــرا

 ، ي
حددته المنظمة البحرية الدولية، وإدارة مياه الصابورة، وتداب�ي معالجة الحشف األحيا�ئ

ي مزيــــج 
والحد من التلوث من المواد البالستيكية واللدائن الدقيقة، واعتبارات السالمة �ف

أنــواع الوقــود الجديــدة وأنــواع الوقــود البحري البديلة، وحفظ واســتدامة اســتخدام التنوع 
ي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

ي البحري �ف
األحيا�ئ

وقد ُنظر إىل تنفيذ الئحة المنظمة البحرية الدولية بشأن الحد األقىص النبعاثات 

ي
/يناير 2020 عىل أنه يجري بسالســة نســبية �ف ي

 من 1 كانون الثا�ف
ً
يت اعتبارا أكســيد الك�ب

البداية. بيد أنه نشأت صعوبات فيما يتصل باالضطرابات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". 
ف ي آذار/مــارس 2020، دخــل الحظــر المفــروض عــىل نقل زيــت الوقود غ�ي المطابق ح�ي

فــ�ف
ي لوقود السفن. وكان إنفاذ  ي�ت التنفيذ من أجل دعم تنفيذ الحد األقىص من المحتوى الك�ب
، بســبب التداب�ي المتخذة 

ً
ي دولة الميناء محدودا

هذا الحد من جانب ســلطات المراقبة �ف
وس كورونا. وسيكون من المهم  للحد من عدد عمليات التفتيش واحتواء خطر انتشار ف�ي
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ي عــىل التنفيــذ الطويــل األجــل للوائــح الحــد  التأكــد مــن أن أي تأخــ�ي لن يكــون لــه تأثــ�ي ســل�ب
. ي ي�ت األقىص للمحتوى الك�ب

ي
تكتسب االستدامة والقدرة عىل الصمود معناهما الكامل �ف

ة النامية سياق الدول الجزرية الصغ�ي

من المحتمل أن تؤدي اآلثار االقتصادية الواســعة النطاق ألزمة "كوفيد-19" 
يجعل  ة النامية إىل تفاقم نقاط الضعف الحالية لهذه الدول، ما عىل الدول الجزرية الصغ�ي
. وتواجه  نظم النقل المستدامة والقادرة عىل الصمود فيها أك�ث أهمية من أي وقت مىصف
ي مجال النقل واللوِجستيات تنبع من حجمها الخاص 

هذه الدول بالفعل تحديات فريدة �ف
بها وخصائصها الجغرافية والطوبوغرافية والمناخية. وهذه التحديات تشمل وجود إمكانية 
ي مجال النقل، وقاعدة تصدير ضيقة، وأحجام شحن منخفضة، ووفورات 

ربط أقل بكث�ي �ف
ض للصدمات الخارجية - كما يتضح من حالة  حجم محدودة، وتكاليف نقل أعىل، والتعرُّ

الجائحة.

ات  ي لديها أطول ف�ت ف الدول ال�ت ة النامية هي من ب�ي وبعض الدول الجزرية الصغ�ي
ئ وأقــل تواتــر للخدمــة. وهكــذا، تواجــه هــذه الــدول حــاالت انعــدام  ي المــوا�ف

لرســّو الســفن �ف
وفــورات الحجــم فضــاًل عــن مســتويات منخفضــة مــن المنافســة وخيــارات محــدودة أمــام 
ريــن إليهــا. ومــن الناحيــة األخــرى، يمكــن لبعــض الــدول الجزريــة  المســتوردين منهــا والمصدِّ
ي المنشور 

ة النامية أن تجتذب خدمات إعادة الشحن واستخدام األسطول اإلضا�ف الصغ�ي
لخدمة التجارة الوطنية، كما يتضح من حاالت جزر البهاما وجامايكا وموريشيوس. فهذه 
ئ محوريــة تتعامــل مــع تجــارة البلــدان األخــرى، قــد زادت  البلــدان الجزريــة، بالعمــل كمــوا�ف
ي تخدمها، ما يفيد بدوره المســتوردين  من مســتويات الربط بخطوط الشــحن البحرية ال�ت

ف معها. والمصدرين المتعامل�ي

ي صدارة 
ة النامية تضعها �ف ي الدول الجزرية الصغ�ي

وأوجه الضعف المتأصلة �ف
ي ذلــك تلــك الناجمــة عــن األوبئــة وعوامــل 

مــن يواجهــون الصدمــات واالضطرابــات، بمــا �ف
ي هــذه الــدول 

ف لنظــام نقــل بحــري مســتدام وقــادر عــىل الصمــود �ف ّ المنــاخ. والتمكــ�ي تغــ�ي
ز حلــول النقــل البحــري  إنمــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ووضــع خطــط اســتثمارية تعــزِّ
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األقاليميــة والمحليــة المنخفضــة الكربــون والربــط بخطــوط النقــل. كما تحتــاج هذه الدول 
ن من تكييف البنية التحتية 

ِّ
إىل اتخاذ تداب�ي تستبق مخاطر التعطيل وتخفف منها وتمك
ّ المناخ والضغوط األخرى. ات تغ�ي للنقل الساحىلي مع تأث�ي

إرث الجائحة

ي تأمالت أصحاب مصلحة مختارين 
تكررت اإلشارة إىل ذلك �ف النقل البحري، كما

ي هذا المنشور، هو أمر ال بد منه للحفاظ عىل تدفق التجارة والربط بسالسل 
ُعرضت �ف

 لألوضاع الموجودة 
ً
ات مختلفة تبعا اإلمداد أثناء األزمات وخارجها. وبينما قد تكون الخ�ب

من قبل ومستويات التأّهب، فإن النقل البحري والخدمات اللوِجستية قد حافظا إجمااًل
عــىل حركــة تدفقــات الســلع والتجــارة األساســية أثنــاء الجائحــة. بيــد أنــه لوحــظ عــدد مــن 
االتجاهات الرئيسية ذات اآلثار السياساتية الواسعة النطاق عىل النقل البحري والتجارة 

: بسبب االضطراب الحاصل. وتشمل هذه االتجاهات ما يىلي

ي - أصبحت إدارة المخاطر وبناء القدرة عىل الصمود سياسة  ل نموذ�ج تحوُّ
 لنشــاط األعمــال. لم تكــن خطــط اســتمرارية ت�يــف األعمــال 

ً
 جديــدا

ً
جديــدة وشــعارا

ي حالة أزمة "كوفيد-19". 
ي أصبحتا عليها �ف وآليات االستجابة للطوارئ بمثل الحيوية ال�ت

 الحتماالت 
ً
وقد أكدت هذه التجربة عىل الحاجة إىل معايرة النقل البحري مستقباًل تبعا

ل 
ّ
ض للمخاطــر، وإىل ضمــان تعزيــز إدارة المخاطــر وبنــاء القــدرة عىل الصمود. ويشــك التعــرُّ

 لتوجيه عملية 
ً
 أساســيا

ً
ض ونقــاط الضعــف والخســائر المحتملة أمرا فهــم احتمــاالت التعــرُّ

ي الصناعــة 
ــز الجهــات الفاعلــة �ف

ِّ
ــع أن ترك

ّ
ي القطــاع. ومــن المتوق

بنــاء القــدرة عــىل الصمــود �ف
 عىل تطوير المبادئ التوجيهية لالستجابة للطوارئ وخطط 

ً
ايدا ف  م�ت

ً
ا ف وواضعو السياسات ترك�ي

ي سياسات النقل 
الطوارئ للتعامل مع االضطرابات المستقبلية. ومن المحتمل أن ُتدَمج �ف

الوطنيــة واإلقليميــة ذات الصلــة المعايــ�ي والمقاييــس المتعلقــة بتقييــم المخاطــر وإدارتهــا، 
قة لالستجابة للكوارث وحاالت الطوارئ. وستحتاج ُنظم اإلنذار  والرقمنة، واآلليات المنسَّ
ف التنبــؤات، وتقاســم المعلومــات، والشــفافية  المبكــر، وتخطيــط الســيناريوهات، وتحســ�ي
الشاملة، وتحليالت البيانات، وخطط استمرارية نشاط األعمال، ومهارات إدارة المخاطر 
ي قوائم اهتمامات السياسات وخطط األعمال بهذه الصناعة.

إىل إبرازها بشكل أوضح �ف
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ي أنماط العولمة وتصميمات سالسل اإلمداد. من المحتمل 
ل به �ف ل معجَّ تحوُّ

ي انخفــاض نســب التجــارة إىل الناتــج المحــىلي
أن يتســارع تباطــؤ العولمــة الــذي انعكــس �ف

 عملية إضفاء الطابع 
ً
ي ُتَتابع منذ األزمة المالية لعام 2008، وأن تتسارع أيضا اإلجماىلي ال�ت

اإلقليــمي عــىل التجــارة، إذ يتســم عالــم ما بعــد الجائحــة بعنــ� تقصــ�ي سالســل اإلمــداد 
( والتكرار )فائض المخزون  )نقل نشاط األعمال إىل مكان أقرب، وإعادته إىل بلده األصىلي
ي المستودعات والتخزين أك�ث أهمية لضمان وجود 

والموجودات(. وسيصبح االستثمار �ف
ي سلسلة اإلمداد 

أن النموذج المعمول به المتمثل �ف مخزونات وموجودات أمان كافية. كما
ي الوقت المناسب دون تخزين، ستجري إعادة تقييمه لكي يشمل اعتبارات مثل القدرة 

�ف
ي المصادر وتحديد الطرق وقنوات التوزيــــع. 

داد أهمية التنويــــع �ف ف عىل الصمود والمتانة. وس�ت
ــز عــىل بلــد واحــد كمصدر إىل 

ّ
ل عــن تحديــد المصــادر الــذي يرك وســيتطور بقــدر أكــ�ب التحــوُّ

ــز ليــس فقــط عــىل خفــض التكاليــف وحــاالت التأخ�ي
ّ
األخــذ بالمصــادر المتعــددة الــذي يرك

 عىل إدارة المخاطر وتحقيق القدرة عىل الصمود.
ً
ولكن أيضا

ف وســلوكهم. مــع اســتمرار تطــور األذواق  النمــط الجديــد إلنفــاق المســتهلك�ي
ي متطلبات اإلنتاج والنقل. 

ات �ف ق، ُيحتَمل أن تتبع ذلك تغي�ي وأنماط االستهالك والتسوُّ
ي عالــم ما بعــد 

نــت �ف ق عــىل اإلن�ت ي التســوُّ
ومــن األمثلــة عــىل ذلــك حــدوث زيــادة أخــرى �ف

. ومــن المحتمــل أن تؤكــد  ي طلــب المســتهلك بدرجــة أكــ�ب
ّ الجائحــة والحاجــة إىل ســلع تلــ�ب

ز سالسل اإلمداد األق�  ي الميل األخ�ي منها وأن تعزِّ
هذه االتجاهات عىل مرحلة النقل �ف

عــن طريــق اســتخدام الطباعــة الثالثيــة األبعــاد والروبوتات. وســتؤدي هذه االتجاهات إىل 
ل 

ّ
ات التخزين، وهو ما يشك ف استحداث طلب أك�ب عىل التخزين بالمستودعات وعىل ح�ي

زت المخزون والتخزين المحدودْين. ي عزَّ  عن األنماط الراسخة ال�ت
ً
ابتعادا

داد تغلغل التكنولوجيا  ف رات الرقمنة وإلغاء الطابع المادي. س�ي زيادة قوة م�ج
ي ذلــك النقــل 

ي سالســل اإلمــداد وشــبكات التوزيــــــع الخاصــة بهــا، بمــا �ف
والرقمنــة واالبتــكار �ف

والخدمات اللوِجستية. وسيصبح اعتماد الحلول التكنولوجية ومواكبة أحدث أوجه التقّدم 
ف من  ف األول�يْ ك�يْ . وقد أظهرت الجائحة أن المحرِّ

ً
 وليس خيارا

ً
 أساسيا

ً
با

َّ
ي هذا المجال متطل

�ف
ي القدرة عىل مواجهة العاصفة بشكل أفضل 

ي ظال يتمثالن �ف حيث االستيعاب التكنولو�ب
ي تســتخدم  نــت، وتلــك الــ�ت )عــىل ســبيل المثــال، التجــارة والمنصــات الموجــودة عــىل اإلن�ت
كات الخدمــات  حلــول تكنولوجيــا دفــ�ت األســتاذ الموزعــة والالمركزيــة )blockchain( و�ش
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اللوِجستية الخارجية المدعومة بتكنولوجيا المعلومات(. واتسمت رقمنة التفاعالت وتقاسم 
المعلومات بأهمية بالغة الستمرارية عمليات النقل البحري أثناء الجائحة. فقد ساعدت 
ي الوقت الذي حّدت 

ي عمليات النقل والعمليات التجارية �ف
ي الحفاظ عىل االستمرارية �ف

�ف
 من مخاطر العدوى. وكفل الن�ش ال�يــــع للحلول التكنولوجية استمرارية أنشطة 

ً
فيه أيضا

ي حالــة التجــارة العابــرة للحــدود 
 �ف

ً
األعمــال والعمليــات الحكوميــة. وكان هــذا أكــ�ث وضوحــا

ي ظــل بيئــة تتســم باضطــراب سالســل 
ف الجديــدة �ف عــات المســتهلك�ي

ّ
وعنــد االســتجابة لتوق

كات  ف ال�ش ونية بــ�ي اإلمــداد، وبالعمــل عــن بعــد، وبزيــادة اإلســهام عــن طريــق التجــارة اإللك�ت
كات. ي العمليات التجارية لل�ش

ونية( �ف ف )التجارة اإللك�ت والمستهلك�ي

ونية. بذلت الحكومات  ي استخدام وثائق التجارة اإللك�ت
حدوث زيادة مهّمة �ف

 ملحوظــة للحفــاظ عــىل تشــغيل موانئهــا والتعجيــل باســتخدام التقنيــات الجديــدة 
ً
جهــودا

والرقمنة. وباإلضافة إىل ذلك، ظلت رابطات الصناعة تعمل عىل تعزيز استخدام المقاِبالت 
ونية لسندات الشحن القابلة للتداول وزيادة قبولها من جانب السلطات الحكومية  اإللك�ت
ف لضمان أن تقبل  . وسيكون التعاون والتنسيق الدوليان مطلوب�ي ف كات التأم�ي والمصارف و�ش
ونيــة وأن تســتخدمها بســهولة  ي جميــع أنحــاء العالــم الســجالت اإللك�ت

األطــراف التجاريــة �ف
، وخاصة 

ً
ة بشكل مالئم. وقد يكون بناء القدرات مطلوبا وأن تكون األنظمة القانونية معدَّ

ي قــد تفتقــر إىل  ة والمتوســطة الحجــم مــن البلــدان الناميــة الــ�ت ي حالــة المؤسســات الصغــ�ي
�ف

ورية. وسائل التنفيذ ال�ف إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا أو

ف النظم أكــ�ث أهمية. لكي أصبحــت المعايــ�ي والقابليــة للتشــغيل التبــادلي بــ�ي
ي أن تكــون 

كات النقــل البحــري مــن وضــع المعايــ�ي المرجعيــة، ينبــ�ف ئ و�ش تســتفيد المــوا�ف
ات األداء الرئيســية  البيانــات قابلــة للمقارنــة، ويلــزم التوحيــد القياسي ألنواع الســفن ومؤ�ش
. وعــىل ســبيل المثــال، فعــىل المــدى الطويــل، يمكــن لبطاقــة قيــاس  والتعاريــف والمعايــ�ي
ً
 مــن معايــ�ي الصناعــة وبالتــاىلي معيــارا

ً
ي وضعهــا األونكتــاد أن تصبــح معيــارا ئ الــ�ت أداء المــوا�ف

ف كفاءته باســتمرار. ويســ� األونكتاد  ئ عــىل تحســ�ي ، ما يســاعد قطــاع المــوا�ف
ً
مقبــواًل عالميــا

ئ والبلدان من شبكة برنامج  ئ المزيد من كيانات الموا�ف ف مكون بطاقة أداء الموا�ف إىل تضم�ي
ي ميــدان التجــارة الخارجيــة )برنامــج التدريــب التجاري( 

يــة �ف التدريــب وتنميــة المــوارد الب�ش
ي لم تقدم تقاريرها بعد. ال�ت
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ايدة عىل  ف ونية الم�ت . الهجمات اإللك�ت ي مصدر قلق كب�ي
ا�ف أصبح األمن السي�ج

كات  النقــل البحــري خــالل أزمــة "كوفيــد-19" قــد تفاقمــت بســبب القــدرة المحــدودة للــ�ش

ي ذلك بسبب قيود السفر وتداب�ي التباعد االجتماعي
عىل حماية أنفسها بشكل كاٍف، بما �ف

ئ بشــبكات تكنولوجيــا المعلومــات  ــن ربــط الســفن والمــوا�ف والركــود االقتصــادي. ومــع تحسُّ
ي وتعزيزها من األولويات األساسية. 

ا�ف وزيادة اندماجها فيها، أصبح تنفيذ تداب�ي األمن السي�ب
ع القــرارات الجديــدة الصــادرة عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة اإلدارات عــىل ضمــان  وتشــجِّ
. والمالكــون  ي

ا�ف ي نظــم إدارة الســالمة لمخاطــر األمــن الســي�ب
التصــّدي عــىل نحــو مناســب �ف

الذيــن ال يفعلــون ذلــك ال يتعرضــون لمثــل هــذه المخاطر فحســب، بل قــد يجري احتجاز 
اط.  ف عليها إنفاذ هذا االش�ت ي يتع�يّ ي دولة الميناء ال�ت

سفنهم من جانب سلطات المراقبة �ف
ي النمــو بدرجــة ُيعتــد بهــا نتيجة لزيادة 

ي �ف
ا�ف ومــن المحتمــل أن تســتمر مخاطــر األمــن الســي�ب

اضية عىل جميع  ايــد إىل التفاعالت االف�ت ف ل الم�ت ونيــة والتحــوُّ االعتمــاد عــىل التجــارة اإللك�ت
ي جميع أنحاء المعمورة، مع 

ض للخطر �ف المســتويات. ويؤدي هذا إىل تعميق أوجه التعرُّ
إمكانية إحداث آثار معوقة عىل سالسل اإلمداد والخدمات البالغة األهمية.

ي مجــال النقــل البحــري للتكّيــف مــع المشــهد التشــغيىلي
إجــراء تعديــالت �ف

كات  يزال مصدر قلق ل�ش الجديد. باإلضافة إىل العرض الفائض لطاقة السفن، والذي ال
يدان مــن الضغــوط التنافســية وســتدفعان أصحــاب  ف النقــل، فــإن الجائحــة وتداعياتهــا ســ�ت
ايد من فرص األعمال الجديدة  ف ي قطاع النقل البحري إىل االستفادة عىل نحو م�ت

المصلحة �ف
لضمان أهميتهم وربحيتهم واستمرارية نشاط أعمالهم. وقد أبدت بعض خطوط الشحن 
ي سلسلة 

ي قد تكون موجودة �ف  أك�ب بفرص األعمال المحتملة ال�ت
ً
ئ اهتماما ىلي الموا�ف

ومشغِّ
اإلمــداد عــن طريــق الخدمــات اللوِجســتية الداخليــة. والهــدف هو أن تكون هذه الخدمات 
مي خدمات لوِجستية موثوقة من بداية العملية إىل  ف وأن يظهروا كمقدِّ أقرب إىل الشاحن�ي
ً
 دقيقا

ً
ف السوق وهياكل السوق االحتكارية رصدا ك�ي نهايتها. وتتطلب الشواغل المتعلقة ب�ت

ز ترشــيد الخدمــات وتوحيدهــا وتكاملهــا لضمــان مســتويات مناســبة  ي تعــزِّ لالتجاهــات الــ�ت
من المنافسة.

ــقة عــىل الصعيــد  زيــادة الحاجــة إل اســتجابات سياســاتية منهجيــة ومنسَّ
ق عند التعامل مع االضطرابات  . سلطت الجائحة الضوء عىل أهمية العمل المنسَّ العالمي
اف بذلــك عــىل  العابــرة للحــدود ذات اآلثــار المتالحقــة الواســعة النطــاق. وقــد جــرى االعــ�ت
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ي وجهتها فرقة عمل "كوفيد-19" المعنية  يتضح من الدعوة إىل العمل ال�ت نطاق واسع، كما
بالمخاطر واالســتجابات الجغرافية - السياســية التابعة لمنهاج العمل المســتدام لألعمال 
التجارية للمحيطات الذي يتبع االتفاق العالمي لألمم المتحدة. وتحدد الوثيقة توصيات 
باتخــاذ إجــراءات سياســية عاجلــة للحفــاظ عــىل اســتمرار حركــة سالســل اإلمــداد العالميــة 
المتصلة بالمحيطات، وذكرت أن "نطاق المشــكلة وتعقيدها وإلحاحها هي أمور تتطلب 
"(1). وال يمكــن معالجــة هــذه القضايــا   عــىل الصعيــد العالــمي

ً
ــقا  ومنسَّ

ً
 شــاماًل وُنظميــا

ً
نهجــا

ف عدد محدود من البلدان. ب�ي ي أو
عىل أساس ثنا�ئ بفعالية عىل أساس كل حالة عىل حدة، أو

عداد لعالم ما بعد  ي مجال السياسات لالإ
ستة إجراءات �ف

الجائحة

ف اتخاذهــا  ي يتعــ�يّ توجــد ســتة مجــاالت ذات أولويــة إلجــراءات السياســات الــ�ت
ي تواجه النقل البحري للبلدان  اســتجابة لجائحة "كوفيد-19" وللتحديات المســتمرة ال�ت

النامية وتجارتها.

 فعااًل. التوترات التجارية 1  
ً
دعم التجارة لكي تتمكن من دعم النمو والتنمية دعما

ي حالة الســلع البالغة 
والحمائية والقيود المفروضة عىل الصادرات، وخاصة �ف

ي أوقات األزمات، تؤدي إىل نشوء تكاليف اقتصادية واجتماعية. وهذه 
األهمية �ف

ي معالجــة التداب�ي
ي تجنبهــا إىل أقــىص حــد ممكــن. وعــالوة عــىل ذلــك، ينب�ف

ينبــ�ف
ي ذلــك عن طريق 

ض التجــارة، بمــا �ف ي تعــ�ت غــ�ي التعريفيــة والعقبــات األخــرى الــ�ت
تكثيف إجراءات تيس�ي التجارة وأتمتة الجمارك.

ي إعادة تشكيل العولمة من أجل تحقيق االستدامة والمرونة.2  
المساعدة �ف

ي جائحــة "كوفيــد-19" إىل إعــادة إشــعال 
أّدت االضطرابــات الناجمــة عــن تفــ�ش

النقــاش بشــأن المخاطــر المرتبطــة بإنتــاج التصنيــع الــدوىلي وسالســل اإلمــداد 
ــعة. وســيكون مــن المهــم إجــراء تقييــم دقيــق للخيــارات المتنوعــة عندمــا  الموسَّ

https://ungc- و www.unglobalcompact.org/news/4534-05-05-2020 انظــر الرابــط: (1)
communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/Call-To-Action_

.Imminent-Threats-to-the-Integrity-of-Global-Supply-Chains.pdf
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ي تتــواءم مــع  ي تصميــم سالســل اإلمــداد والنتائــج الــ�ت
ات �ف يتعلــق األمــر بالتغيــ�ي

أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. وعىل سبيل 
المثــال، فتقصــ�ي سالســل اإلمــداد، عــن طريــق إعــادة نشــاط األعمــال إىل بلــده 
األصــىلي أو إىل مــكان أقــرب، قــد يــؤدي إىل الحــد مــن تكاليــف النقــل واســتهالك 
ورة سالسل اإلمداد المستقبلية من االضطرابات  يحّصن بال�ف الوقود، ولكنه ال
ي يمكــن أن تحــدث، بغــض النظــر عــن الموقــع. وقــد تضمــن الُنُهــج التعّدديــة  الــ�ت
ي الداخل 

ي موقع واحد، سواء �ف
ز اإلنتاج �ف

ِّ
ي ترك المصادر مرونة أك�ب من الُنُهج ال�ت

ي ز النقاش المتعلق بالعولمة عىل تحديد الطرق ال�ت
ِّ
ي أن يرك

ي الخارج. وينب�ف
أو �ف

يمكــن بهــا التخفيــف مــن أنمــاط العولمــة غــ�ي المســتدامة مــن أجــل توليــد قيمــة 
أك�ب لمجموعة أوسع من االقتصادات.

ي أن تدعم السياســات 3  
تشــجيع زيــادة اســتيعاب التكنولوجيــا والرقمنــة. ينبــ�ف

ــن مرونــة سالســل اإلمــداد وشــبكات النقــل الداعمة  ل الرقــمي الــذي يحسِّ التحــوُّ

ي
ي ربــط االقتصادات وسالســل اإلمداد �ف

لهــا. ولــكي يــؤّدي النقــل البحــري دوره �ف
ي التكنولوجيا 

ي أن يســتفيد مــن األزمــة عــن طريق االســتثمار �ف
العالــم، فإنــه ينبــ�ف

ي المســتقبل وتدعــم 
ي احتياجــات سالســل اإلمــداد �ف ي تلــ�ب واعتمــاد الحلــول الــ�ت

ف الكفاءات،  ن جهود الرقمنة من تحس�ي
ِّ
ي أن تمك

جهود تحقيق المرونة. وينب�ف
ئ ي النقل )عىل سبيل المثال، الموا�ف

ي ذلك كفاءة الطاقة وكفاءة اإلنتاجية �ف
�ف بما

ي أن تساعد هذه الجهود البلدان عىل االستفادة من 
والسفن الذكية(. كما ينب�ف

ز التجــارة. ولتحقيــق  ي تعــزِّ ونيــة ومزايــا تســهيل النقــل الــ�ت قــدرات التجــارة اإللك�ت
ي عىل جميع المستويات.

ا�ف ي تعزيز األمن السي�ب
، ينب�ف مزيد من التأث�ي

تســخ�ي البيانــات ألغــراض الرصــد وتحقيق اســتجابة السياســات. يمكن أن 4  
يدعــم اســتخدام إمكانــات البيانــات ال�يعــة التطــور الجهــود الراميــة إىل التنبــؤ 
زة  . فالمصادر الجديدة للبيانات واإلمكانيات المعزَّ ي

بالنمو ورصد اتجاهات التعا�ف
ة لتحليل السياسات وتحسينها. وقد سلطت   كب�ي

ً
الناشئة عن الرقمنة تتيح فرصا

ي الوقت الفعىلي عن حركة السفن 
الجائحة الضوء عىل إمكانية وجود بيانات �ف

، وكذلــك معلومــات عــن جــداول الشــحن بغيــة اســتحداث ُنظم  ئ وحركــة المــوا�ف
. إنذار مبكر من أجل النمو االقتصادي والتجارة المنقولة بحراً
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ظم للنقل البحري تتسم بالمرونة والقدرة عىل الصمود.5  
ُ
ف لوجود ن التمك�ي

ي إدارة المخاطــر والتأهــب لالســتجابة لحــاالت 
توجــد حاجــة إىل االســتثمار �ف

ف المستقبىلي لسلسلة اإلمداد  الطوارئ خارج نطاق الجوائح. ويتطلب التحص�ي
 أك�ب لعمليات النقل من الباب إىل الباب. وللقيام 

ً
البحري وإدارة المخاطر ظهورا

وتوكوالت الرئيسية  وري صياغة خطط تحدد اإلجراءات وال�ب بذلك، فمن ال�ف
ي الوقت 

 لألزمات مع ضمان استمرارية األعمال �ف
ً
ف تنفيذها استجابة ي يتع�يّ ال�ت

نفسه. وتوجد حاجة إىل إيالء اعتبار خاص لمعالجة شواغل البحارة، ومعظمهم 
ف الجهات  ئ وفيما ب�ي ف دول المــوا�ف يأتــون مــن البلــدان الناميــة. ويظــل التعــاون بــ�ي
ف عمليــات تغيــ�ي الطواقم   لتحســ�ي

ً
 رئيســيا

ً
الفاعلــة المختلفــة داخــل البلــدان أمــرا

دة وبروتوكوالت إلدارة المخاطر. وضمان اتباع إجراءات موحَّ

ّ المناخ وبناء القدرة 6   الحفاظ عىل الزخم بشأن االستدامة والتكّيف مع تغ�ي
ي منــح أولويــة للجهــود الحاليــة للتعامــل مــع 

ي االســتمرار �ف
عــىل الصمــود. ينبــ�ف

ً
ل المستمر للطاقة بعيدا انبعاثات الكربون المنبعثة من النقل البحري وللتحوُّ

ي
ف إىل دعم التعا�ف عن الوقود األحفوري. ويمكن للحكومات أن توّجه ِحَزم التحف�ي

ّ المناخ وأعمال التكّيف.  مع تعزيز األولويات األخرى مثل التخفيف من آثار تغ�ي
ي سياق عالم ما بعد الجائحة أن تدعم 

ي السياسات المعتمدة �ف
ي �ف

وهكذا، ينب�ف
ي انتقــال صناعــة الشــحن إىل التخضــ�ي واالســتدامة. 

تحقيــق مزيــد مــن التقــدم �ف
ي الوقــت نفســه، تظــل الشــواغل المتعلقــة باالســتدامة وتحقيــق القــدرة عىل 

و�ف
ة الناميــة والتكّيــف مــع تغــ�يّ ف الــدول الجزريــة الصغــ�ي الصمــود، مثــل الربــط بــ�ي

ل البنية التحتية للنقل 
ّ
ي هذه الدول، تشــك

المناخ، من األولويات الرئيســية. ف�ف
ي وأمن الطاقة. 

يان حياة للتجارة الخارجية والسياحة واألمن الغذا�ئ الساحىلي �ش

ي
 �ف

ً
 مهما

ً
ة حسب الطلب دورا ويؤّدي توليد ون�ش البيانات والمعلومات المعدَّ

ف مســتويات الربــط، وتطويــر تدابــ�ي التكّيــف الفعالــة،  تقييــم المخاطــر، وتحســ�ي
وإعداد الدراسات المستهدفة، والتعاون الفعال المتعدد التخصصات والمتعدد 
أصحاب المصلحة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التقدم نحو تحقيق الهدف 8-1

ي أقل البلدان 
من أهداف التنمية المستدامة - أي النمو االقتصادي المستدام �ف

 عــىل 
ً
 - هــو أكــ�ث أهميــة مــن أي وقــت مــىصف لتعزيــز قــدرة أقــل البلــدان نمــوا

ً
نمــوا

ي المستقبل.
ي تحدث �ف الصمود وقدرتها عىل التكّيف مع الضطرابات ال�ت
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 للتضامن 
ً
وجائحة "كوفيد-19" هي اختبار حاسم، ليس فقط للعولمة ولكن أيضا

. وســيعتمد نجــاح التدابــ�ي السياســاتية المذكــورة أعــاله عــىل التعــاون  ف والتعــاون العالميــ�ي
ورية  قة رصف أن الجهود المنسَّ قة. كما الدوىلي الفعال لضمان إيجاد استجابات سياساتية منسَّ
ونية.  ئ واســتحداث آليات الحماية من الجرائم اإللك�ت لتوحيد البيانات ولتتبع أداء الموا�ف

ف عىل واض�ي السياسات ضمان تقديم الدعم الماىلي مواجهة التحديات المقبلة، يتع�يّ ي
و�ف

ي بناء القدرات إىل البلدان النامية، وخاصة أك�ث فئات البلدان 
ي والتعاون �ف والتعاون التق�ف

ة. والــدول   والبلــدان الناميــة غــ�ي الســاحلية والصغــ�ي
ً
ي ذلــك أقــل البلــدان نمــوا

، بمــا �ف
ً
ضعفــا

الجزرية النامية.
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