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 المقدمة -أوال

 نظم النقل التي تربط سالسل اإلمدادكفاءة  وم المستقل والمتسم بالعولمة، فإنفي عالم الي -1

العالمية وفعاليتها من حيث التكلفة، تعد محركا لدفع التنمية االقتصادية والرخاء. ويقدر األونكتاد 

ما ممن حجم التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحر وتمر عبر الموانئ على نطاق العالم،  %08أن 

ة لجميع ييجعل من النقل البحري عنصر تمكين تجاري اقتصادي استراتيجي. فالمنافسة التجار

دة على تعتمد بش –المتقدمة والنامية على حد سواء، بما في ذكل البلدان غير الساحلية  –البلدان 

 الوصول الفعال إلى خدمات النقل البحري الدولية وشبكات الموانئ.

في أفريقيا، بالرغم من ذلك فأن عدم كفاية البنية التحتية األساسية بما في ذلك المعلومات  -2

تهميش والبحرية، كانت عامال أساسيا في افتقار االقتصادات األفريقية إلى التعددية والمنافسة، 

للتجارة  االقارة في القطاعات الدينامية للتجارة اإلقليمية والعالمية، والمستوى المنخفض نسبي

اإلقليمية البينية. ومقارنة بمناطق العالم األخرى، المتقدمة منها والنامية على حد سواء، تنشأ 

 معوقات االنتاج والتجارة من فقر البنية التحتية الذي يعد أكثر سوءا في أفريقيا.

ات حرية، ذمع ذلك، تنعم القارة بوفرة في الموارد الطبيعية، وال سيما الموارد المائية والب -3

اإلمكانيات التي لم تستغل تستغل في سياق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة بما في ذلك النقل 

لعالم عذب في اوالتجارة. وتشكل البحيرات األفريقية الكبرى أكبر نسبة من الغطاء المائي ال

تعد ساحة، ومن حيث المثالث أكبر بحيرة عذبة في العالم  بحيرة فكتوريا تعد (، حيث22%)

 من حيث الحجم والعمق. 1بحيرة تنجانيكا ثاني أكبر بحيرة في العالم

في أفريقيا كما في باقي أنحاء العالم، ال يمكن تجاهل أهمية الموانئ البحرية للتجارة وبالتالي  -4

بب سلألداء االقتصادي للقارة. وتعد الموانئ ذات أهمية كبيرة للتجارة في معظم البلدان األفريقية ب

اعتماد القارة الكبير على صادرات المواد الخام وواردات األغذية والسلع المصنعة والوقود. 

في المائة من إجمالي التجارة األفريقية )بما في ذلك الواردات والصادرات(  08فمثال، أكثر من 

 (.2812تمر عبر الموانئ البحرية )لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا، 

 2إلى  2880مليون طن في عام  225لمتوقع أن تزيد الموانئ على نطاق القارة من من ا -5

(. باإلضافة إلى 2812)برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا،  2848بليون طن في عام 

فإن بعض المنافذ األكثر استراتيجية للتجارة العالمية موجودة في أفريقيا. فعلى سبيل المثال،  ذلك، 

كيلومتر مربع، ولكن عند احتساب  1058بالرغم من أن موريشيوس تعد بلد صغيرا بمساحة 

مليون كيلومتر مربع )لجنة األمم المتحدة  1.0مياهها اإلقليمية، تصبح كبيرة جدا بمساحة 

(. عالوة على ذلك، بالنظر إلى العدد الكبير للبلدان غير الساحلية في 2812ادية ألفريقيا، االقتص

استراتيجية على نطاق القارة. وهذا من  بلدا(، تظل منافسة الموانئ 54من مجموع  12أفريقيا )

شأنه االسهام في تحسين وصول البلدان غير الساحلية التي تعتمد على موانئ العبور البحرية 

 لمجاورة لها، بغرض الوصول إلى األسواق العالمية.ا

في الوقت الذي تسعى فيه أفريقيا ألن تصبح عنصرا أكثر فعالية في االقتصاد العالمي، من  -2
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الضروري توجيه تضافر الجهود نحو النهوض بالنقل البحري المتسم بالسالمة واألمن والكفاءة 

جراءات بغرض تعزيز المنافسة للمنتجات األفريقية واالستدامة مع تبسيط الخطوات الرسمية واإل

  الفقر عبر التجارة. مكافحةلتمكين أفريقيا من 

 

نظرة عامة على تطوير الموانئ األفريقية والتقدم المحرز في مجال التنفيذ كضرورة  -ثانيا

 للتحول االقتصادي في أفريقيا

ادت بشكل زتحدة االقتصادية ألفريقيا "األمم الم ةوفقا للدراسة الجارية التي تضطلع بها لجن -2

كبير سعة الحاويات بوحدات تعادل عشرين قدما في عدد من البلدان األفريقية على مدى السنوات 

وحدة  2258443في المائة، من  41فعلى سبيل المثال، زادت السعة في مصر بنحو الماضية. 

غرب، زادت السعة بنسبة . وفي حالة الم2814وحدة في عام  0018008إلى  2880في عام 

. مع 2814وحدة في عام  382888إلى  2880وحدة في عام  1222888من  158%

ذلك، وفيما عدا قلة من البلدان تشمل مصر وجنوب أفريقيا، ظلت حركة الحاويات عبر الموانئ 

ت نام ياألفريقية البحرية بطيئة نسبيا مقارنة بالبدان النامية األخرى مثل ماليزيا والبرازيل وفي

 .2والمكسيك

في نفس االتجاه، كان هناك ضعف نسبي في تدفقات حركة الموانئ في أفريقيا مقارنة باألقاليم  -0

ف ، وضعالنامية األخرى مما يؤدي إلى تكاليف أعلى للحاويات، وزمن أطول لإلجراءات التجارية

نوعية البنية التحتية للموانئ، وانخفاض األداء اللوجستي. وباستثناء شمال أفريقيا، يعتبر متوسط 

تكاليف شحن الحاويات من وإلى أفريقيا عال نسبيا مقارنة بأقاليم العالم األخرى. فمثال، كان 

يقيا رفي أفريقيا باستثناء شمال أفمتوسط تكاليف تصدير وتوريد الحاوية )وحدة عشرين قدم( 

. ويكلف هذا 2814دوالر أمريكي على التوالي في عام  2031دوالر أمريكي و  2281

دوالر  082دوالر أمريكي و  020المعادل في شرق آسيا والمحيط الهادئ في نفس الفترة نحو 

 أمريكي على التوالي.

بري والتخليص لبما في ذلك التخليص في الموانئ، والنقل ابالمثل، فإن تصدير السلع وتوريدها  -0

 .في أفريقيا باستثناء شمال أفريقيا يستغرق زمنا طويالالجمركي 

يوما لتصديرها،  30يوما لتوريد الحاوية في اإلقليم و 38، أستغرق األمر 2814مثال، في عام  

يوما على التوالي.  10إلى  10هي في إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي  التي تقابلها بينما المدة

ا، تتسم عموما. وباستثناء شمال أفريقي جودة البنية التحتية للموانئ، فإن أفريقيا متأخرة ومن حيث

، مقارنة بباقي أقاليم العالم 2814( في 3.51بمعدالت منخفضة للنوعية )البنية التحتية ألفريقيا 

( والشرق 4340(، وفي أوروبا ووسط آسيا )4332بما في ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ )

 . 3(4332وسط وشمال أفريقيا )األ

ك من خالل القيم ذل بالضعف نسبيا في أفريقيا. ويتضح كما أن األداء اللوجستي للتجارة يتسم -18

ية والبيئة رالمنخفضة لمؤشر األداء اللوجستي للبنك الدولي الذي ينظر في مختلف األبعاد التجا
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قد  2342وباستثناء شمال أفريقيا، فإن أفريقيا بمؤشر أدائها اللوجستي البالغ اللوجستية في البلد. 

مقارنة بشرق آسيا والمحيط الهادئ  2814سجلت أدنى أداء للوجستيات التجارة في عام 

(، وجنوب 2301(، والشرق األوسط وشمال أفريقيا )3322(، وأوروبا ووسط آسيا )3310)

 (.2321آسيا )

 

 الرئيسيةالتحديات  -ثالثا

يعد ضعف المناخ وانعدام األمن البحري وعدم كفاية الوصول إلى تقاسم الموارد من بين  -11

بعض التحديات األكثر حرجا والتي من شأنها أن تعيق تحقيق منافع االقتصاد األزرق على نحو 

ئ انفعال. بل يمكنها أن تفاقم من الصراعات وتزيد الفقر سوءا. كذلك تواجه العديد من المو

ى عدم أدونظام النقل البري غير الفعال.  التي يزيد من حدتهااألوروبية مشاكل حقيقة في القدرات 

الكفاءة في موانئ البلدان األفريقية إلى إلى بطء زمن اإلجراءات ونتج عن ذلك رسوم أكثر من 

لسليم، مرتبط لحد كبير بالتخطيط غير االتلك البلدان المماثلة. كما أن اختناق الموانئ في أفريقيا 

لمساعدة عدم كفاية البنية التحتية اوالنظم التنظيمية المختلة وفقر اإلدارة، والمعدات غير الكافية أو 

 قد زات من تكاليف التجارة في أفريقيا.

عن  غالواقع، تم اإلبالفي كثير من األحيان تعمل الموانئ األفريقية فوق حدود قدراتها. وفي  -12

أوجه القصور في القدرات لجميع المناطق التجارية البحرية ألفريقيا جنوب الصحراء )الكامرون، 

والذي أدى كذلك إلى زيادة  –(. وهذا يعود لحد ما إلى أن الطلب على الموارد مثل النفط 2880

ات تيقد زاد من الطلب على الموانئ. مع ذلك، فإن قدرات الموانئ ولوجس –النشاط االقتصادي 

 4أفريقيا، مما يسبب تحديات كبيرة مثل االختناق.الموانئ لم تواكب زيادة الحركة على نطاق 

في نفس االتجاه، فإن االفتقار إلى السكك الحديدية المتكاملة وربط الطرق داخل العديد من  -13

حاويات. فيتم الالبلدان األفريقية يعني أن معظم الموانئ األفريقية تفتقر إلى المعدات للتعامل مع 

لممرات النقل المتعددة حزم الحاويات وتفريغها في جوار الموانئ، ولم يتم تحقيق المنافع 

 األغراض المتكاملة تماما والمرتبطة باعتماد الحاويات.

من الحقائق المعلومة كذلك أن عمليات الموانئ والصناعات المرتبطة بالموانئ ينجم عنها  -14

خيلة على البيئة والمرتبطة الموانئ الرئيسية حول العالم مثل تحول النظم الكثير من العناصر الد

البيئية المحلية؛ والتلوث والمخاطر الناجمة عن الصناعات الثقيلة، وانبعاثات غازات الدفيئة 

 واالختناقات في الحركة.

 

 المسائل الرئيسية المطروحة للمناقشات مع خبراء اللجنة الفنية المتخصصة -رابعا

لطرفية، ا تحتاج الموانئ األفريقية إلى معالجة التحديات التي تواجه الموانئ والبنية التحتية  -15

ويعد زمن سير اإلجراءات وزمن المكوث في الموانئ  كليهما ربط المناطق النائية. و اإلدارةو

لرسو في اشركات الشحن الكبيرة من فارتفاع سير اإلجراءات ال يشجع كفاءة الموانئ. من تدابير 

 شجع كال الشاحنين وشركات النقل البحري بشكل عام.ال تعالية  مكوثالموانئ، في حين أن مدة 
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 أ( البنية التحتية الطرفية

لسفن الكبيرة  ل ال يمكن أنه . وهذا يعنيمتر 11أقل من في الموانئ األفريقية  العمقمتوسط إن 

معدات المناولة مثل الرافعات العمالقة وأطوال األرصفة. محدودة بالموانئ  كما أنأن ترسو. 

ئ الموانئ األفريقية ال تملك رافعات كبيرة من السفينة إلى الشاطفمنخفضة مقارنة ببقية دول العالم. 

ي كل  السفن إلى الشاطئ ف من العدد اإلجمالي للرافعات يبلغ . هابسرعة وتفريغ السفنلتحميل 

يشجع شركات الخطوط البحرية الكبيرة على التفكير ال وهذا  رافعة. 138أفريقيا ما يقرب من 

 .في الموانئ األفريقية 5في الرسوء
 

 ربط المناطق النائيةوالوسائط  ةب( نقل البضائع المتعدد

ربط المناطق النائية من خالل تحسين سوفف يؤدي ساحلية. ومعظم البلدان في أفريقيا غير 

 بلدان.تعزيز الفرص التجارية لهذه ال إلى الحديديةاالستثمار في البنية التحتية للطرق والسكك 

 

 ج( قدرة المحطة الطرفية

أن يتعامل ن يمكال بورسعيد، هو  أكبر ميناء في أفريقيا،وطاقة المحطة بشكل كبير. يجب أن تزيد 

االزدحام الشديد  يؤدي إلى(، مما للوحدة اين قدمما يعادل عشرحاوية ) مليون 232مع أكثر من 

 ويقيد نمو التجارة.

 

 إلدارةعمليات واالد( 

ية مثل التأخيرات اإلدار ا بسببالموانئ األفريقية معظمهم فيالتي تحدث مسائل االنتظار الطويل 

يوما للتخليص  12الموانئ األفريقية تأخذ في المتوسط فالتخليص الجمركي. بتلك المتعلقة 

، أيام. ينبغي تحسين آليات اإلدارة 4-2في الموانئ العالمية هو الجمركي، في حين أن المتوسط 

ة هي . والمسألة األساسيمع العقوبات التي تفرضها الحكومة للتخفيف من حدة التحديات العملية

 .ة الشفافية وتحسين هياكل الحكمأهمي

 

 توصيات السياسة -خامسا 

 

لمائية الممرات ابموانئ أكثر أمانا وأكثر كفاءة وخاصة فيما يتعلق إنشاء  :التكامل اإلقليمي -12

ا في دورا حاسم يؤديز التكامل اإلقليمي في القارة، ويمكن أيضا أن يتعز مما يؤدي إلىالداخلية 

ئة، دعم الصناعة التحويلية األفريقية الناش أيضا ذلك فيذ منطقة التجارة الحرة القارية. ومن شأنتن

ذلك من األهمية ل. ريقيينذلك فرص العمل للكثير من األفعائدات كبيرة للحكومات وك توفيروكذلك 

 .أجل تنمية أفريقيامن األمن والسالمة البحرية  بمكان كفالة
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اص الخالعام و يندور القطاعضرورة التأكيد على ؛ الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 12

فرص  نظر فيأيضا ال ومن الضرورة. بنوغير التقليدي يندي، والممولين التقلياإلنمائيينوالشركاء 

للعام ي أهداف االتحاد االفريق وتقدم تعبئة الموارد المبتكرة، مثل إعادة النظر في النظام الضريبي.

استراتيجية الموارد التي يمكن استخدامها كمرجع في تقديم الكفاءة واالبتكار في عمليات  2858

 الموانئ والصناعة البحرية بشكل عام.

 

 امراالستقالل التنظيمي أ كفالة تعد. وفي القطاع الفرعي للميناء، اإلصالحات التنظيمية -10

تشير الدالئل إلى أن حزم وقة. لتحقيق أقصى قدر من المكاسب من اإلصالحات الساب احاسم

الحات صلإلتدخل الحكومة سوف تسمح  من ستقاللاالاإلصالح التي تشمل اإلصالح التنظيمي و

لطرفية تحديات البنية التحتية ا يمكن حلفي حين والسياسية الجارية األخرى فرصة أكبر للنجاح. 

د على التصدي للممارسات غير نتاجية تعتماإلمن خالل األتمتة واستثمار رأس المال، ال تزال 

تأخير لااإلصالح  بعض الحوافز الضارة للسلوك الضار الذي يخلق أن يعالج  ينبغيوتنافسية. ال

المالكين للموانئ،  – حاب المصلحةصألاالصطناعي واالزدحام في الموانئ. فمن المهم 

زيادة اإلنتاجية فهم الحاجة إلى  - ن وعمال التحميل والتفريغوشركات الشحن ، والمشغلين

 6باعتبارها السبيل الوحيد لزيادة التجارة والتنمية التي تعتبر حيوية جدا للنمو.

واإلجراءات  للموانئ تكنولوجيا المعلومات من خالل االستثمار في أنظمة التنفيذ: -10

كن موتكاليف المعامالت التي ي ومدة المكوث في الميناء، ومدة سير العملوالضوابط في الموانئ، 

نظم  ينفاعل الديناميكي بالتعاون أو الحل الذي يسهل الت منبراستحداث فبشكل كبير.  تحسينها

خدمات الو أصحاب األعمال التجارية للبضائع)مثل وكالء الشحن و العناصر الفاعلة الرئيسية

في ورة. يلموانئ األفريقية الكبلأو البلدية قد تضيف قيمة وكفاءة اللوجستية( داخل مدينة الميناء 

 في البلدان األفريقية. النافذة الواحدة نقاطتنفيذ عملية ، ينبغي تعزيز الصددهذا 

الدول األفريقية األعضاء إلى إظهار اإلرادة السياسية والتصديق تحتاج . اإلرادة السياسية -28

ينبغي وعلى ميثاق البحرية األفريقية على اإلجراءات واالستراتيجيات ذات الصلة المتفق عليها. 

 مبادرات النافذة الواحدة في القارة.دعم  يتم أيضا أن

لمناخ ا المقاومة لعوامل؛ تعزيز البنية التحتية تعميم تغير المناخ واالعتبارات البيئية -21

الموانئ الخضراء، واستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة( ستدامة بيئيا )على سبيل المثال، المو

اإلقليمية والوطنية  والخطط الفرعيةالقاري  األزرقلالقتصاد يدة في الخطط القائمة والجد

 بالغ األهمية الستدامة االقتصادات األفريقية. اأمر التي تعد والسياسات والتشريعات ذات الصلة
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