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 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

 إصالحات املوانئ األفريقية ومكانة القطاع اخلاص فيها

 تقرير أمانة األونكتاد

 ملخص

وحىت وقت قريب، كانت    . يعـد تطوير املوانئ أحد العوامل األساسية يف مشاركة البلدان األفريقية يف التجارة الدولية              
. كره الدولة وكانت تتسم غالباً بضعف إنتاجية وعدم مالءمة االستثمارات ورداءة نوعية اخلدمات املقدمةاملوانئ األفريقية جماالً حتت

وقد ترتب على ذلك أن كانت تكاليف النقل البحري يف أفريقيا من أعلى التكاليف يف العامل، مما أسهم يف ضعف قدرة املنتجات                      
هذه املشاكل، تبني أن مما ال غىن عنه إجراء إصالحات مؤسسية وفتح باب  وحلل  . األفريقـية عـلى املنافسـة يف السوق الدولية        

ففي هناية التسعينات ُنفذت أوىل الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام؛ وقد           . العمليات املرفئية أمام الشركاء من القطاع اخلاص      
 .ليةأو املؤسسات املالية الدو/كانت يف الغالب نتيجة لضغط املنافسة اإلقليمية و

ونظـراً إىل الفـوارق يف مسـتويات التنمـية واخلصوصيات التارخيية للبلدان األفريقية، من الصعب اإلتيان بنموذج                   
وتتعدد أشكال التعاون مع القطاع اخلاص وتتنوع من منطقة ألخرى . لإلصالحات والشراكة بني القطاعني اخلاص والعام يف القارة

قيا الشرقية واجلنوبية هي أكثر املناطق تقدماً يف جمال خصخصة العمليات املرفئية بفضل             فمنطقة أفري . وداخـل كل بلد على حدة     
 .اإلرادة السياسية للتنمية اإلقليمية

لتحليل آثار التعاون بني القطاع العام والقطاع اخلاص        ومن السابق ألوانه حالياً تقدمي نتائج ملموسة ميكن تقديرها كّما            
ه لوحظ حتسن كبري يف املؤشرات األساسية مع ارتفاع إنتاجية حمطات احلاويات، وحركة املرور، وفعالية               بيد أن . على أداء املوانئ  

غري أن بعض املوانئ    . اخلدمـات، وغري ذلك، وزيادة املنافسة داخل اإلقليم منذ السنة األوىل من نشاط متعهدي القطاع اخلاص               
اجلمارك واألمن  (املترتبة على إجراءات الشركاء اآلخرين      ) ضائع وغري ذلك  التأخري وفقدان الب  (تعـاين دائمـاً من اآلثار الضارة        

 .والقصور يف جتهيز النقل الربي، مثل اخلطوط احلديدية والطرق) وغريمها

وتـتجه كـل املوانئ األفريقية تقريباً، يف األجل املتوسط، حنو اتباع إدارة مستقلة مع فصل وظيفة التنظيم عن وظيفة                     
 احتكار القطاع   راً إىل حمدودية حركة املرور يف معظم املوانئ األفريقية واملخاطر اليت ينطوي عليها التحول من              ونظ. العملـيات 

 .يعترب وجيها" امليناء مالك العقار"العام إىل احتكار القطاع اخلاص، فإن اخليار الذي يطلق عليه خيار 
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 خمتصرات

AFUR  African Utility Regulators 

نتدى اهليئات املنظمة للمرافق األفريقيةم  

AGPAEA  Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Est et australe  

 رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

AGPAOC  Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et centrale 

ة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيارابطة إدار  

APCP  Association panafricaine de coopération portuaire 

لبلدان األفريقية للتعاون يف جمال املوانئارابطة   

BOT  Build-Operate-Transfer 

 البناء والتشغيل ونقل امللكية
CFM  Companhia de Portos e Caminhos de Ferro de Mocambique 

ة املوانئ والسكك احلديدية املوزامبيقيةشرك  

CHCL  Cargo Handling Corporation Ltd 

 شركة مناولة البضائع احملدودة

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
EVP  Equivalent vingt pieds 

  عشرين قدماوحدة تعادل

FMI  Fonds monétaire international 

 صندوق النقد الدويل

GPHA  Ghana Ports and Harbours Authority 

 اهليئة الغانية للموانئ واملرافئ
HPC  Hutchinson Port Holdings 

 شركة هوتشنسون القابضة املعنية باملوانئ

IAPH  Association internationale des ports 

لرابطة الدولية للموانئ واملرافئا  

ICTS  International Container Terminal Services 

احلاويات حملطات الدولية اخلدمات  

MPDC  Maputo Port Development Company 

املوانئ لتطوير مابوتو شركة  

MMA  Autorité marine mauricienne 

للمالحة موريشيوس هيئة  

NOPADA  Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة الشراكة  
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OMAOC  Organisation maritime de l’Afrique de l’Ouest et centrale 

 املنظمة البحرية لدول غرب ووسط أفريقيا
PPI  Participation du privé dans les infrastructures 

اص يف البىن التحتيةمشاركة القطاع اخل  

SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 

 اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
SAPO  South African Port Operations 

 هيئة جنوب أفريقيا للعمليات املرفئية

SATCC  Commission des transports et des communications de l’Afrique australe 

 جلنة النقل واملواصالت يف اجلنوب األفريقي

TICTS  Tanzania International Container Terminal Services  

 اخلدمات الدولية التنـزانية حملطات احلاويات
UAPNA  Union des administrations portuaires du nord de l'Afriqu 

أفريقيا مشال يف املوانئ إدارات احتاد  

UNCTAD  United Nations Conference on Trade and Development 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 

إصدار الفصل األول (رابطة إدارة املرافئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي مقتطفات من مقابلة أجرهتا نشرة   فيما يلي    
املوانئ يف جنوب أفريقيا ورئيس رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب مع سيابونغا غاما، املدير العام هليئة ) ٢٠٠٢من عام 

مث السماح للقطاع   " امليناء مالك العقار  "لقد بدأت فكرة إنشاء هيئات من نوع        ": ٢٠٠١ديسمرب  /األفريقي، يف كانون األول   
سؤولني يف املوانئ الوقت الكايف لتحليل كيفية       إن ذلك يتيح للموظفني امل    . اخلاص بالدخول واستغالل فرص املناولة تأيت أكلها      

 ".حتسني األداء وزيادته حبيث حتدث اندفاعة جديدة حقيقية

ديسمرب / كانون األول  ١٢-١٠(وفـيما يلي مقتطفات من إعالن أبيدجان، الصادر يف املؤمتر األفريقي األول للموانئ               
ل األفريقية والتجمعات االقتصادية دون اإلقليمية سياسات إمنائية         على ضرورة أن تعتمد الدو     يكرر التأكيد "إن املؤمتـر    : ٢٠٠١

)  يف املائة من جتارة بلدان القارة      ٩٠اليت متر عربها نسبة     (مشتركة فيما يتعلق بالبىن التحتية لوسائل النقل عموماً واملوانئ خصوصاً           
ع اخلاص يف جمال متويل البىن التحتية للموانئ         إقامة شراكات بني القطاع العام والقطا       ويشجع بسـبب دورها كمحطات جتارية؛    

 ".وإدارهتا
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 مقدمة

) ٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٩-١٢بانكوك،  (طلـب مؤمتـر األمـم املـتحدة للتجارة والتنمية يف دورته العاشرة               -١
 خدمات النقل الدويل، إىل األمانة املضي يف مساعدة البلدان النامية على مواجهة املشاكل املرتبطة بإيتاء        ) األونكتاد العاشر (

وتكاليف النقل البحري والربي مفرطة ومتثل عائقاً كبرياً للنفاذ إىل          . لكـي تشـارك تلك البلدان بفعالية أكرب يف العوملة         
وتقوم املوانئ بدور رئيسي يف تيسري التجارة الدولية ألهنا هي نقطة التقاء خمتلف وسائل النقل وهي                . األسـواق األجنبية  

ويؤثر مستوى تطور البىن التحتية ونوعية اخلدمات املرفئية املقدمة تأثرياً قوياً يف تكلفة . د للمبادالت التجارية  املـنفذ الوحي  
ويف هذا اجملال، تناولت أنشطة     . وهكذا، فإن حتسني أداء املوانئ يسهم يف حتسني جتارة البلد مع اخلارج           . نقـل البضـائع   

عزيز فعالية التجهيزات القائمة، عن طريق إعداد دراسات وتقارير تقنية ونشرها        األونكتاد باألساس، إىل حد اآلن، مسألة ت      
 .ووضع مشاريع تدريبية مجاعية ومشاريع عملية موضع التنفيذ

بـيد أنـه يف السـنوات األخرية، لوحظ تغري كبري يف تنظيم املوانئ مؤسسياً، وال سيما مع تنامي دور القطاع                      -٢
طرائق  لرصد أساساً وذلك ميناء أفريقياً ٥٠ل   )١(، أجرى األونكتاد مسحاً   ٢٠٠١ن عام   وخالل النصف الثاين م   . اخلـاص 

وكان املسح يرمي أيضاً إىل حتليل      . تدخل القطاع اخلاص املختلفة يف إدارة املوانئ وتطويرها وكذا اخلدمات املخصخصة          
ومؤشرات األداء، فضالً عن العالقات بني      نـتائج الشـراكة بني القطاعني العام واخلاص بشأن العمالة وأسعار العمالت             

 .القطاع العام والقطاع اخلاص

واسـتناداً إىل نتائج هذا املسح، حنلّل يف هذه الدراسة التغريات املؤسسية اليت طرأت على قطاع املوانئ يف القارة                   -٣
واهلدف هو تزويد . ؤشرات األساسيةاألفريقية وتقّدم معلومات عن اخليارات املتعلقة باإلصالحات اليت متّت وأثرها على امل   

متخذي القرار السياسي واملسؤولني عن املوانئ األفريقية ّممن لديهم مشاريع إلشراك متعهدي القطاع اخلاص يف أنشطتهم                
 .املرفئية مبعلومات مفيدة مستقاة من التجربة اليت اكتسبتها املوانئ اليت تعمل يف بيئة مشاهبة

 تقدم فيها إىل املسؤولني عن املوانئ نصائح عن حترير املوانئ           )٢(انة األونكتاد دراسة  ، أجرت أم  ١٩٩٥ويف عـام     -٤
 قدمت توصيات تتعلق خبصخصة معدات املوانئ؛ وكانت        ١٩٩٨ أخرى يف عام     )٣(وتلتها دراسة . وتسويقها وخصخصتها 

وقد كانت هذه   .  عاماً أو أكثر   ٢٠دة  تلك التوصيات تركز أساساً على عقود االمتياز حملطات مينائية ملدة طويلة، تبلغ عا            
الدراسـة مفـيدة أيضاً ألهنا وفرت مؤشرات لتقييم اآلثار احملتملة ملختلف اخليارات والعناصر لتيسري اختيار اإلجراءات                 

وفضالً عن ذلك، تطرقت الدراسة إىل مؤشرات األداء املالية والعملية، اليت من دوهنا ال ميكن لعملية اخلصخصة                 . األنسب
 . تسري سرياً حسناًأن
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  العوملة وإصالحات املوانئ-أوالً 

يف التسـعينات، أفضت العوملة وما اقترن هبا من حتوالت ضخمة متثلت يف رفع القيود والتحرير، إىل تغريات يف                    -٥
ص اجلديدة اليت فقد اضطرت صناعة املوانئ إىل مواجهة التحديات اجلديدة اليت تطرحها العوملة والفر       . بنية االقتصاد العاملي  

تتيحها حيث أصبح ُيطلب إىل املوانئ أكثر فأكثر االستجابة لذلك بصفتها مراكز نقل متكاملة وحمطات إمداد، فضالً عن                  
الذي ) النقل باحلاويات، والسفن الكبرية احلجم، وتكنولوجيات االتصاالت اجلديدة، وغري ذلك         (مواجهة تطور الصناعة    

ولكي تتكيف الصناعة البحرية مع هذا احمليط اجلديد، الذي يتسم . )٤(ضخمة يف املعدات يسـتلزم إىل توظيف استثمارات      
شرعت يف تنفيذ استراتيجيات لإلبداع وحتسني      تعاون فيما بني الشركات، وغري ذلك، فقد        /بعملـيات اندماج وحتالفات   
 .اإلنتاجية وخفض التكاليف

النقل انئ وتكاليفها املرتفعة، وال سيما بسبب انتعاش        ونظـراً إىل حجـم االسـتثمارات الالزمـة لتطوير املو           -٦
باحلاويـات، تـبني أن من امللح أن تعمل السلطات العامة وهيئات املوانئ، يف كل أرجاء العامل، على إجراء إصالحات                    

 ومن شأن الشراكة مع القطاع اخلاص أن تؤمن حتسني        . ورسـم استراتيجيات فعالة الجتذاب التمويل من القطاع اخلاص        
 .فعالية اخلدمات فضالً عن فعالية صيانة املعدات وجتديدها وأدائها

وعـلى مدى العقد املاضي، جرت إصالحات يف إدارة املوانئ مبشاركة القطاع اخلاص يف كل من البلدان النامية    -٧
هاء باخلصخصة اجلزئية أو    والبلدان املتقدمة بواسطة عدد من العمليات، ابتداء من نقل اإلدارة وخمتلف أنواع االمتياز وانت             

.  البىن التحتية والعمليات املرفئية    )٥(وقد كانت بلدان نامية، على غرار األرجنتني وشيلي، رائدة يف جمال خصخصة           . الكلية
وأفضت مشاركة املؤسسات اخلاصة يف اإلدارة إىل إعادة حتديد اإلطار          . وقـد أعـيد النظر يف أساليب اإلدارة التقليدية        

وبات القطاع اخلاص يشارك رويداً رويداً يف مجيع العمليات املرفئية، اليت كان القطاع العام مكلفاً هبا                . انئاملؤسسي للمو 
 ".مالكة للعقار"عادة، كما باتت هيئات املوانئ تؤدي أكثر فأكثر دوراً تنظيمياً بصفتها 

جانب، بأن تستفيد املوانئ من دراية      ، احملليني منهم واأل   )٦(وقـد مسح هذا االنفتاح على متعهدي القطاع اخلاص         -٨
القطـاع اخلـاص، وال سـيما كبار املتعهدين املتعددي املوانئ، يف جمال اإلدارة وربط العالقات وحتديد نظام املعلومات            

فقد بلغت استثمارات القطاع اخلاص يف املشاريع املرفئية يف البلدان          . والـتمويل من أجل االستثمار وصيانة البىن التحتية       
 ماليني دوالر يف    ٣٠٤ مليون دوالر أمريكي، مقابل      ٦٣٢ وحده، حسب البنك الدويل، مليارين و      ٢٠٠٠نامية يف عام    ال

وتتمثل أهم نتائج التعاون بني القطاع اخلاص والقطاع العام أساساً يف حتسني أداء العمليات، وزيادة حركة                . ١٩٩٢عام  
 )٧(املعترف به حالياً، كما تبينه النجاحات املتعددة يف بوينس آيرس         ومن  . املـرور، وخفض التكاليف املرفئية، وغري ذلك      

وبـنما، أن الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام يف جمال العمليات املرفئية حتد أيضاً من البطء اإلداري وعمليات املراقبة                   
 .املتعددة

 النامية أكثر من أي مؤسسة أخرى، وال  ويعد البنك الدويل املؤسسة املالية الدولية اليت تلجأ إليها البلدان          -٩
سـيما يف إطار برامج التكيف اهليكلي، لدى رسم استراتيجيات فتح جمال العمليات املرفئية أمام القطاع اخلاص،          

وإدراكاً من البنك الدويل للتحديات اجلديدة واحلاجة الكبرية إىل         . أو مموالً /وذلـك بصـفتها هيئة استشارية و      
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ويستهدف . ال، فقد وضع دليالً عملياً بشأن إصالح املوانئ يعترب منوذجاً لتطوير قطاع املرافئالتدريب يف هذا اجمل
هذا الدليل مساعدة صانعي القرارات أو اجلهات املعنية باإلصالح على تطبيق استراتيجيات إصالح إدارة املوانئ               

. القانونية والعملية على املوانئوهو يستكشف خمتلف سبل مشاركة القطاع اخلاص وآثارها       . وتطويـرها بنجاح  
وحيتوى الدليل، الذي يتسم بسهولة االستعمال، على مثاين مناذج تتناول باخلصوص دور املوانئ واخليارات املرفئية          

وميكن االطالع على الدليل سواء على قرص مدمج أو على          . واآلثار املالية لإلصالحات واإلصالحات االجتماعية    
 ).http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/ports/toolkit.htm(شبكة اإلنترنت 

رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف           ، نظمت   ٢٠٠٢يناير  /ويف كانون الثاين   -١٠
وكان اللقاء يهدف من جهة إىل التعريف       . موريشيوس، بالتعاون مع البنك الدويل، حلقة دراسية حمورها الدليل        

األداة، وذلك بشرح كيفية عملها للمشرفني على املوانئ، ويرمي من جهة أخرى إىل تبادل اخلربات يف جمال                 هبذه  
 .الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام

  الوضع العام للموانئ يف أفريقيا-ثانياً 

قارة يف السوق   تؤدي املوانئ يف أفريقيا دوراً مهماً للغاية يف االقتصاد الوطين؛ فهي تسهل اندماج ال                -١١
وهكذا، فإن وجود ميناء يتمتع بأداء      .  يف املائة من مبادالت أفريقيا التجارية تتم عن طريق البحر          ٩٠الدولية ألن   

وليست القارة يف منأى عن رياح اإلصالح وإن مل تكن هذه الرياح عاتية كما . جيد ُيعد عامالً أكثر من ضروري
 .٢٠٠٠ومل تتسارع خطى اإلصالح إالّ يف عام . شرق آسياهو احلال يف بلدان أمريكا الالتينية و

  حالة النقل البحري يف أفريقيا- ١اجلدول 

 

 ٨١٩,٨ )باملاليني(عدد السكان 

 ٥١٨,٩ )مباليني الدوالرات األمريكية(الناتج احمللي اإلمجايل 

 ٦٣٣ )بالدوالرات األمريكية(الناتج احمللي اإلمجايل للفرد 

لة الكلفة والتأمني وأجور الشحن، مباليني الدوالرات    شـام (الـواردات   
 )األمريكية

١٢٦,٨ 

سـعر التسـليم عـلى ظهر السفينة، مباليني الدوالرات          (الصـادرات   
 )األمريكية

١٠٥,٢ 

 ٢١,٦- )مباليني الدوالرات األمريكية(امليزان التجاري 

 %٢٠,٥- )نسبة إىل الصادرات(امليزان التجاري 

 %٤٤,٧ )نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل (التجارة اخلارجية

 ٧٥٠ )مباليني األطنان (٢٠٠١املالحة البحرية يف عام 

 ١٢,٩٧ )٢٠٠١نسبة إىل قيمة الواردات يف عام (تكلفة الشحن 

نسـبة إىل الواردات من جنوب أفريقيا شاملة الكلفة         (الشـحن   
 )٢٠٠١والتأمني وأجور الشحن يف عام 

١٠,٥٥ 

 .مانة األونكتادأ :املصدر  

٢ كلم ٣٠ ٣٢٨ ٦٦٢إن القارة األفريقية اليت تبلغ مساحتها        

 بلداً غري١٥ بلداً ساحلياً و   ٣٨ بلداً، من بينها     ٥٣وتـتألف مـن     
ويف.  ميناء خمصصاً للمالحة الدولية واإلقليمية     ٨٠سـاحلي، تعّد    

 مليون طن من البضائع٧٥٠، عاجلـت تلك املوانئ      ٢٠٠١عـام   
، وهو ما) يف املائة جلنوب أفريقيا    ٢٧ها  مبا في (واملنـتجات النفطية    

وهذه املالحة حمدودة جداً.  يف املائة من املالحة العاملية     ٦,٣يعادل  
مقارنة بالبلدان النامية األخرى اليت تعاجل كميات أكرب بكثري، تبلغ

وهذه املوانئ. سـبعة أضعاف يف آسيا وضعفني يف أمريكا الالتينية
ابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيار(أعضـاء يف مجعـيات إقليمية

واجلنوب األفريقي، ورابطة إدارة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيا،
والتفت مجيعها حول اجلمعية) واحتاد إدارات املوانئ يف مشال أفريقيا

 .٢٠٠١ديسمرب /األفريقية للتعاون بني املوانئ يف كانون األول
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املوانئ األفريقية إىل إجراء إصالحات وأشركت القطاع اخلاص يف مراحل           وعمدت سلطات اإلشراف على      -١٢
). ٢اجلدول  (خمتلفة حبسب منوذج إدارة املوانئ السائد، الذي تنتهجه إما البلدان الناطقة بالفرنسية أو الناطقة باإلنكليزية                

طات، يف مرحلة أوىل، إصالحات مؤسسية مبنح املوانئ وضع شركات مستقلة تسري            وعلى العموم، فقد نفذت تلك السل     
وجلأ عدد ال يستهان به من البلدان، بعدئذ، إىل متعهدي القطاع اخلاص يف استغالل املوانئ                . وفق مبادئ إدارية جتارية   

ة يف هذا البلد يف هناية التسعينات       فقد بدأت عملية اخلصخص   . وقد كانت موزامبيق البلد الرائد يف هذا اجملال       . وإدارهتا
، مل يعمد إىل إخضاع معدات املوانئ لالمتياز سوى مثانية بلدان يف أفريقيا              ٢٠٠٢ويف هناية عام    . ومشلت مجيع املوانئ  

 .الواقعة جنوب الصحراء الكربى

اإلقليمية وعلى صعيد آخر، كانت تلك اإلصالحات قد أُجريت يف أغلب األحيان نتيجة ضغوط املنافسة         -١٣
ومن املالحظ يف أفريقيا . أو املؤسسات املالية الدولية هبدف تشجيع فعالية وإنتاجية اخلدمات املرفئية قبل كل شيء

أن اإلصالحات كانت تتسم جبرأة أكرب يف قطاعات نقل أخرى، مثل املطارات والسكك احلديدية، بسبب الوضع               
 .قد العمليات املرفئية اليت تستدعي تدخل متعهدين متعدديناجلغرايف االستراتيجي واملكانة االقتصادية وتع

 يف ٧٠,٦أن القطاع اخلاص يشارك يف حنو  )  أعاله ١انظر احلاشية   (وبـيَّن املسح الذي أجراه األونكتاد        -١٤
 اللجوء إىل متعهدي القطاع اخلاص قبل عام)  يف املائة١٧,٦( موانئ ٧ ميناء؛ واعتزمت ٢٤املائة من املوانئ، أي 

وقد كانت األهداف األوىل اليت سعت إىل .  يف املائة، فلم تقدم أية بيانات حمددة١١,٨؛ أما ما تبقى، أي ٢٠٠٥
حتقـيقها هيـئات املوانـئ األفريقية، لدى إقامة شراكات مع القطاع اخلاص، تتلخص أساساً يف حتسني إنتاجية          

، واجتذاب االستثمارات اخلاصة ) يف املائة١٧(التحتية ، وحتديث البىن ) يف املائة٤٥(اخلدمات وفعاليتها ونوعيتها 
، أما حتسني   ) يف املائة  ٢٥(أما األهداف الثانية فكانت تتمثل يف اجتذاب االستثمارات اخلاصة          ).  يف املائـة   ١٧(

 ). يف املائة٢٠(اإلنتاجية وخفض تكاليف املوانئ فقد مثلتا النسبة نفسها 

 البنية التحتية للموانئ تكاليف املالحة البحرية و-ثالثاً 

عـند مقارنـة البلدان األفريقية والبلدان النامية األخرى يف أمريكا الالتينية وآسيا، نالحظ أن عدداً من            -١٥
العوامل حيد من القدرة التنافسية للبلدان األفريقية يف األسواق الدولية وأن قطاع املالحة هو بالتأكيد أحد املشاكل 

ى نقل البضائع، ذلك أن املستوردين واملصدرين األفارقة يواجهون تكاليف مرتفعة يف جمال   الرئيسية اليت تطرح لد   
 يف املائة نظريه يف البلدان النامية األخرى ٤٧ يفوق بنسبة )٨(فمتوسط أجور الشحن. املالحة البحرية والنقل الربي

وأكثر البلدان تضرراً من تكاليف . ملائة يف ا٥,٢١وبأكثر من ضعف ذلك املعدل يف البلدان املتقدمة الذي يقدر ب  
، تبلغ تكلفة املالحة    )١٠(وحسب البنك الدويل  .  املوجودة يف القارة   )٩(الـنقل الـباهظة هي البلدان غري الساحلية       

 دوالر أمريكي،   ٢ ٥٠٠ دوالر أمريكي و   ١ ٠٠٠الـبحرية حلاوية ترسل من بالتيمور إىل دار السالم أو ديربان            
 دوالر أمريكي ١٢ ٠٠٠ دوالر أمريكي و١٠ ٠٠٠ن التكلفة اإلمجالية لنقل احلاوية نفسها يبلغ بيد أ. على التوايل

وحسب ما جاء يف دراسة أجراها      . ، على التوايل  )سوازيلند(ومباباين  ) بوروندي(عـندما تـنقل إىل بوجومبورا       
األفريقي، فإن تكاليف النقل الربي      عن البلدان غري الساحلية األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب           )١١(األونكتاد

 ١هي األعلى؛ فعلى سبيل املثال، يبلغ الفارق بني املالحة البحرية والنقل الربي، بالنسبة للحاوية املستوردة، من                 
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وعلى صعيد  . وهـذه التكاليف اإلضافية ال تربرها املسافة فحسب وهلا آثار وخيمة على إنتاجية البلدان             . ٤إىل  
ه التكاليف الباهظة أساساً إىل فترة االنتظار الطويلة وفترات اهلمود وضعف اإلنتاجية وعدم             املوانـئ، تعزى هذ   

 .مالءمة اخلدمات املقدمة وعدم فعاليتها

  مناذج إلدارة املوانئ قبل اإلصالحات وبعدها-٢اجلدول 

النموذج السائد يف البلدان الناطقة 
 باللغة اإلنكليزية

 
 
 
 

 
راقب مجيع العمليات   ي :امليـناء متعهد النقل   

 ويديرها
 
 
 
 

 منافسة قليلة
. غانا ونيجرييا وكينيا وترتانيا وغريها    : أمثلة

املغرب وتونس والسودان   : جمموعات أخرى 
 .وغريها

 
 
 

 
 فصل بني وظائف التنظيم والعمليات

 
 منح امتيازات على احملطات الطرفية -
خصخصـة عمليات املناولة وغريها      -

  من العمليات

ج السائد يف البلدان الناطقة النموذ
 باللغة الفرنسية

 
 
 
 

 
 :(Landlord)للعقــار امليــناء املــالك 

املناولة، والشحن والتفـريغ، والتخزين،    
وغـري ذلك مـن قبـل متعهدي القطاع 

 اخلاص
 

 املنافسة املفتوحة
السنغال وكوت ديفوار وجيبويت    : أمـثلة 

 .وبنن والكامريون وغريها
 
 
 
 
 
 

  وظائف التنظيم والعملياتال فصل بني
 
 منح امتيازات على احملطات الطرفية -
الـلجوء إىل القطاع اخلاص لتشييد       -

  احملطات الطرفية اجلديدة

 النموذج السائد
 
 
 
 
 

 
 هيئة امليناء

 
 
 
 
 

 املنافسة
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلصالحات املرفئية
 

 الشراكة مع القطاع اخلاص
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ملرفئية يف حالة جيدة، لكن القدرة على التجديد والصيانة حمدودة بسبب قلة            وإمجاالً، فإن البىن التحتية ا     -١٦
 ٥٩وحسب املسح الذي أجريناه، فإن . املوارد العامة وليس يف وسعها االستجابة لتسارع وترية املنافسة يف القطاع

 ٧,٢يف القارة يقدر ب   كان النقل باحلاويات ٢٠٠٠يف املائـة من املوانئ األفريقية هلا حمطات حاويات، ويف عام          
 .)١٢( يف املائة من اجملموع العاملي٣,٥مليون وحدة تعادل عشرين قدماً، أي 

النجاحات كانت جلية   " بلدان أوضح أن     ٤ مشل   ١٩٨٩ يف عام    )١٣(غري أن مسحاً آخر أجراه األونكتاد      -١٧
عمال املفاهيم التجارية املتمثلة     أهداف وحرية يف است    - حىت وهي حتت سيطرة القطاع العام        -ملا كانت للموانئ    

هذه الدراسة، على ِقدمها، أثبتت أن إنتاجية املوانئ األفريقية تتضرر          ". يف املرونة واالنفتاح على تغريات السوق     
 .من عوامل مؤسسية باألساس ومن اإلدارة غري املناسبة

 :وميكن تلخيص الصعوبات املؤسسية يف اآليت )أ( 

 ؛)١٤(ي للبضائع وقتاً طويالً يف املوانئ بسبب عدم فعالية الشركاء اآلخرينيستغرق التخليص اجلمرك �

 تقادم اإلجراءات وعدم كفاية املوارد البشرية؛ �

 .وجود صعوبات تتعلق بسعر الصرف لدى السداد مع البلدان اجملاورة غري الساحلية �

تدابري مشاً كافياً للمناورة إلدخال وفـيما يتعلق باإلدارة، فإن املسؤولني اإلداريني ال ميلكون ها    )ب( 
 .جديدة يف جمال اإلدارة بسبب التدخل السياسي وأنواع املراقبة املتعددة لإلدارة العامة مما يثبط املوظفني األكفاء

وفضالً عن هذه الصعوبات، تتعرض معظم املوانئ األفريقية لآلثار الضارة اليت تسببها عوامل خارجة عن       -١٨
 : وهذه العوامل هي باألساس. واء للتوّسع أو الجتذاب شركاء من القطاع اخلاصنطاق أنشطتها س

، - مثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجرييا       -فيما عدا بعض البلدان     : وجـود أسواق حملية حمدودة     )أ( 
  موانئ تنقل  ١٠ ماليني طن سنوياً؛ وال يوجد سوى        ١٠فإن جمموع ما مير عرب معظم املوانئ من محولة يقل عن            

  وحدة تعادل عشرين قدماً يف السنة؛٢٠٠ ٠٠٠باحلاويات ما يساوي 

وجـود شبكة للنقل الربي وعرب الطرق والسكك احلديدية متخلفة حتد من كل جهد يرمي إىل                 )ب(
 حتسني عمليات دعم املوانئ؛

 .البيئة االجتماعية القانونية احمللية )ج(

 ملوانئ األفريقية طرق وأساليب مشاركة القطاع اخلاص يف ا-رابعاً 

كيف ميكن هليئات املوانئ حتسني إنتاجية    : يف سـياق كهـذا، طرح سؤال يف هناية التسعينات يف أفريقيا أالّ هو              -١٩
املوانـئ وتعزيـز قدرهتا التنافسية؟ للوفاء مبتطلبات السوق اجلديدة، يف بيئة تتسم بإدارة صارمة للميزانيات، وغالباً حتت                  
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، قامت هيئات املوانئ بإصالحات لتمكني املوانئ من        )صندوق النقد الدويل والبنك الدويل    (الدولية  ضغط املنظمات املالية    
وقد أضحت الشراكة مع القطاع     . إدارة نفسها إدارة مستقلة وجتارية ودينامية، وذلك بالتخلي عن تقدمي خدمات خمتلفة           

 .التكنولوجياخلاص ال مفر منها يف هذه البيئة اليت تتسم باملنافسة والتحول 

 بغية احلصول على موارد مالية      )١٥(والـتعاون مع القطاع اخلاص، على صعيد القارة، تقدَّر قيمته باطراد           -٢٠
 .إضافية لتحديث املوانئ واالستفادة من جتارب الشركات اخلاصة، األجنبية باألساس، يف جمال اإلدارة واإلنتاجية

إقامة شراكات بني القطاعني العام     ": ، الفصل اخلاص بالبىن التحتية    "أفريقياالشراكة اجلديدة من أجل تنمية      "مقـتطفات مـن     
 ."واخلاص والتشجيع عليها ملنح امتيازات من أجل تشييد املوانئ وشبكات الطرق وشبكات السكك احلديدية والنقل البحري

ز على منطقة شرق أفريقيا     وقد بدأت أوىل عمليات اخلصخصة وأكثرها جرأة يف هناية التسعينات، وكانت تترك            -٢١
) ٣اجلدول  (وحىت اآلن، أشركت ثالثة بلدان      . واجلـنوب األفـريقي على عكس ما كان جيري يف غرب القارة ومشاهلا            

: القطـاع اخلـاص إشراكاً تاماً، وخباصة متعهدين دوليني متعددي املوانئ، يف إدارة موانئها وتطويرها، وهذه البلدان هي   
وقد كان تصور أساليب التدخل والعمليات والتجهيزات املعنية وعملية اإلصالح خيتلف من            . انياجيبويت وموزامبيق وتنـز  

 .بلد آلخر من هذه البلدان الثالثة

  أمثلة للشراكة بني القطاعني اخلاص والعام يف املوانئ األفريقية-٣اجلدول 

  التاريخ نوع العقد الفترة املتعهدون برنامج االستثمار

 Cornelder de ر أمريكي مليون دوال١٣
Mozambique 

ــرين األول امتياز  سنة٢٥ ــتوبر /تش أك
١٩٩٨ 

  موزامبيق، ميناء بريا-١

  موزامبيق، ميناء ناكاال-٢ ٢٠٠٠يناير /كانون الثاين امتياز  سنة١٥ SCDN )أ( مليون دوالر أمريكي٥٢

 ترتانيا، حمطة احلاويات    -٣ ٢٠٠٠أبريل /نيسان امتياز  سنوات١٠ ICTS/HPH  ماليني دوالر أمريكي٦,٥
 يف دار السالم

 ميـناء جيبويت الدويل     -٤ ٢٠٠٠مايو /أيار إدارة  سنة٢٠ ميناء ديب الدويل  مليون دوالر أمريكي٥٤
 املستقل

 Mersey Docks  مليون دوالر أمريكي١٠٠-٥٠
(MPDC) 

ــناء  -٥ ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول امتياز  سنة١٥ ــيق، مي  موزامب
 مابوتو

 .مانة األونكتادأ :املصدر
 "Nacala Development Corridor"استثمارات يف كامل املمر  )أ(  
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وحسـب املسح الذي أجري، فإن اخليار األكثر استعماالً يف الشراكة بني القطاعني العام واخلاص هو االمتياز                   -٢٢
اص يف املوانئ األفريقية، وتليه عقود       يف املائة من أشكال تدخل القطاع اخل       ٤٠، وهو ما ميثل     )البناء والتشغيل والتحويل  (

ومل يأخذ خبيار استئجار املعدات من املتعهدين       .  يف املائة على التوايل    ٢٢,٧ يف املائة و   ٢٥,٣اإلدارة مث اخلصخصة بنسبة     
 :وميكن تلخيص سبل التعاون مع القطاع اخلاص اليت أحصيت يف أفريقيا يف اآليت.  يف املائة من املوانئ٩سوى 

 جيبويت؛: قد إدارة بالنسبة جلميع العمليات املرفئيةع )أ( 

 دار السالم وبريا ودواال وغريها؛: منح امتيازات خبصوص احملطات الطرفية القائمة )ب( 

داكار : احلاويات ناقالت السوائب وغريها   (منح امتيازات فيما يتعلق باحملطات الطرفية اجلديدة         )ج( 
 .وأبيدجان ولومي وغريها

  منوذج مؤسسي ملشاركة القطاع اخلاص-٤اجلدول 

 )موازامبيق(ميناء مابوتو 
مابوتو وبريا وناكاال نقاط    : تشكل املوانئ الرئيسية الثالثة يف موزامبيق     
، ٢٠٠٠سبتمرب  /ويف أيلول . تـبادل لشـبكة كبرية للنقل اإلقليمي      

خصخصـت السـلطات املوزامبيقية إدارة ميناء مابوتو بإبرام اتفاق          
 : عاماً مع احتاد شركات يتألف مما يلي١٥امتياز ملدة 

 Mersey Docks et Harbour(ثــالث شـركات دولية   -١
ــة١٨,٣( ــة١٦,٣ (Skanska، و)) يف املائ  Liscont، و) يف املائ
 ؛) يف املائة١٤,٨(
ومتـتـلك شـركة املوانـئ والسكك احلديدية املوزامبيقية       -٢
)CFM (يف املائة و٣٣ Gestores de Mozambique يف املائة١٦ . 

 Maputo Port Developmentوتسـمـى الشركة اجلــديدة  
Company (MPDC) .  وتظـل مجيع األصول امللموسة ملكاً للدولة

 :وتتمثل االتفاقات أساساً فيما يلي
  ماليني دوالر أمريكي سنوياً؛٥رسم إجيار قدره  *

 يف املائة على مدى  ١٠نسـبة مئوية يف الدخل اخلام قدرها         *
 يف املائة   ١٥ يف املائة و   ١٢,٥السـنوات اخلمس األوىل، مث      
 .عن كل فترة مخس سنوات تليها

ويف غضـون ذلك، أعيدت هيكلة شركة املوانئ والسكك احلديدية          
، اليت تعد أكرب مستخدم لليد العاملة يف موزامبيق،         CFMاملوزامبيقية  

 ومـن املـتوقع أن تصبح شركة قابضة مكلفة باإلشراف على عقود           
 .االمتيازات املمنوحة ملوانئ البلد وسككه احلديدية

 )تنـزانيا(حمطة احلاويات بدار السالم 
 خطة خلصخصة املوانئ    ١٩٩٨وضـعت احلكومة التنـزانية يف عام       

. بتوجيه الدعوة إىل املناقصة١٩٩٩أغسطس /وانتهت العملية يف آب
 سنوات الحتاد   ١٠، مـنح امتياز ملدة    ٢٠٠٠أبـريل   /ويف نيسـان  

ــركاتا  Tanzania International Container Terminalلش
Services (TICTS) إلدارة حمطـة احلاويات يف ميناء دار السالم؛ 

ويتألف االحتاد املذكور   . ٢٠٠٠أغسطس  /وشرع يف أنشطته يف آب    
 :من الشركتني التاليتني

١- International Container Terminal Services (ICTS) 
  يف املائة٧٠: International Holdings Corpو
 ٣٠ (Vertex Financial Servicesشركـة حمليـة امسها  -٢

 ).يف املائة
 :وتنص االتفاقات املربمة مع السلطات على أن االحتاد يقوم مبا يلي

 ماليني دوالر   ٣,٦٨يدفع رسم اإلجيار السنوي وقدره       * 
 أمريكي؛

  مليون دوالر أمريكي على كل     ١٣دفـع رسـم قدره       * 
 حاوية تتم مناولتها يف احملطة؛

 يف املائة سنوياً    ٣خفض تكاليف مناولة احلاويات بنسبة       * 
 على مدى السنوات اخلمس القادمة؛

 حركة يف الساعة يف األعوام من       ٢٠حتقيق مردود قدره     * 
 حركة يف الساعة يف األعوام من       ٢٥الـثاين إىل الرابع و    
 اخلامس إىل العاشر

  ماليني دوالر أمريكي؛٦,٥: وياتحتديث حمطة احلا * 

 .صيانة املعدات * 

 حصصها إىل   ICTS، باعـت شركة     ٢٠٠١يونـيه   /ويف حزيـران  
Hutchinson Port Holdings (HPH) 
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  الوضع اإلقليمي والشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام-خامساً 

، يف مشال أفريقيا وشرقها ويف اجلنوب       سجلت أعلى نسب مشاركة للقطاع اخلاص، وفقاً للمسح الذي أجريناه          -٢٣
ففي شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، كان التركز    .  يف املائة  ٣٧,٥ يف املائة و   ٤١,٧فقـد بلغت على التوايل      . األفـريقي 

 اليت اعترفت   )١٦(نتـيجة لـإلرادة السياسـية اإلقليمية حلكومات البلدان األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي              
. )١٧(حدوديـة إمكاناهتا املالية والتكنولوجية واملعارف املالئمة لتحديث شبكاهتا الوطنية واإلقليمية للنقل وحتسني أدائها             مب

، على ضرورة إجياد بيئة مالئمة وحرة من أجل تطوير          )١٨(وشـددت تلك احلكومات، يف بروتوكوهلا بشأن وسائط النقل        
وتوصي اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أعضاءها باعتماد . ستثماراتالشـراكة مـع القطاع اخلاص يف العمليات واال    

 .)١٩(يف جمال الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام يف قطاع املوانئ" امليناء املالك للعقار"منوذج 

 على متعهدي ومن املالحظ أن منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي تضم يف عضويتها املوانئ األكثر انفتاحاً          -٢٤
وتستفيد هذه املوانئ أيضاً من     . القطـاع اخلاص، احملليني منهم والدوليني، مثل موانئ دار السالم ومابوتو وناكاال وغريها            

استراتيجية إقليمية واسعة النطاق بتطوير عدد من املمرات اإلقليمية يشارك فيها القطاع اخلاص؛ كما هي حال ممر مابوتو،         
 ). موزامبيق-مالوي (وممر ناتاال اإلمنائي )  زامبيا-ترتانيا (وممر تازارا اإلمنائي وممر خليج والفيس، 

للبلدان غري الساحلية اجملاورة عناصر أساسية وتعد املنافسة اإلقليمية من أجل املرور العابر وُمسافَنة البضائع املرحبة          -٢٥
 أن اإلصالحات اخلاصة باالنفتاح    ٥ويبني اجلدول   . اخلاصحتفز على إجراء إصالحات يف املوانئ األفريقية وجتلب القطاع          

وميثل نشاط  . واليت تشهد منافسة إقليمية شديدة    عـلى القطـاع اخلاص أكثر تقدماً يف املوانئ اليت لديها حيز خلفي هام               
 ُتوجَّه يف الوقت    املرور العابر يف هذه املوانئ حصة ال يستهان هبا يف األنشطة اإلمجالية، كما هي حال ميناء جيبويت حيث                 

 . يف املائة من العمليات إىل إثيوبيا٧٥الراهن 

  املنافسة اإلقليمية ونقل احلاويات يف املوانئ األفريقية قيد اإلصالح-٥اجلدول 

وحدة تعادل عشرين 
 ٢٠٠٠قدما

 )أ(املرور العابر

 املوانئ البلدان اجملاورة غري الساحلية املوانئ املنافسة )بالنسبة املئوية(

 أبيدجان مايل، بوركينا فاسو، النيجر داكار، تيما، كوتونو، لومي، الغوس )ب(١٠,٤ ٤٣٤ ٦٠٠

 داكار مايل أبيدجان، باجنول، كوناكري ٣,٥ ١٦٥ ٠٠٠

 دار السالم بوروندي، رواندا، أوغندا، الكونغو، مالوي بريا، مابوتو، نريويب، ديربان ١٧ ١١٨ ٠٠٠

 جيبويت إثيوبيا ، عدنأساب، بربريا، نريويب ٧٥ ١٢٧ ١٠٠

 دواال أفريقيا الوسطى، تشاد هاركورت-كاالبار، بورت ٧,٥ ١٢٦ ٩٠٠

بوتسوانا، ليسوتو، مالوي، سوازيلند،  مابوتو - - - - ١ ٢٩١ ١٠٠
 زامبيا، زمبابوي

 ديربان

 مابوتو مالوي، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند دار السالم، ديربان  ٣٤ ٨٧١

بوروندي، رواندا، أوغندا، السودان،  م، مابوتودار السال ١٦ ٢٣٦ ٩٠٠
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مومباسا

 تيما بوركينا فاسو، مايل، النيجر أبيدجان، كوتونو، الغوس، لومي ٢,٣ ٢٠٩ ٥٠٠

 .أمانة األونكتاد: املصدر 
 .٢٠٠٠نسبة إىل جمموع البضائع اليت متت مناولتها يف عام  )أ( 
 . يف املائة من جمموع عمليات النقل يف ميناء أبيدجان٧، كان املرور العابر إىل بوركينا فاسو ومايل ميثل ٢٠٠٠يف عام  )ب( 
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ومـن املالحظ أيضاً أن للقطاع اخلاص حضوراً أو اهتماماً كبرياً باملوانئ اليت فرغت من توظيف استثمارات يف                   -٢٦
 جممل املوانئ الوارد ذكرها يف اجلدول أعاله حمطات حاويات          ويتوافر لدى . مثل احملطات واحلاويات  املعـدات الثقـيلة     

 . وحدة تعادل عشرين قدماً يف السنة، باستثناء مابوتو١٠٠ ٠٠٠ويتجاوز النقل الفردي باحلاويات 

 يف املائة يف البند     ٢٤وحسبما جاء يف املسح، يشارك متعهدو القطاع اخلاص، يف جمال اخلدمات، بنسبة                 -٢٧
 يف املائة يف األنشطة املتصلة      ٢١,٣، و )املناولة، الرافعات الشوكية، احملطات النفطية، وغري ذلك       " (ىاخلدمات األخر "

ومن جمموع املوانئ اليت    .  يف املائة من اجملموع    ١٧,٣مبحطات الناقالت الضخمة، تليها حمطات احلاويات اليت متثل          
يف املائة من املوانئ اليت تتعاون مع القطاع اخلاص مزودة     ٨٨ يف املائة منها حمطة حاويات، و      ٥٩استجابت للمسح، متتلك    

وتتعلق .  يف املائة من هذه األخرية القطاع اخلاص يف العمليات املتصلة مبحطاهتا للحاويات            ٥٧وأشركت  . مبحطة حاويات 
، ) املائة  يف ٢١(، وعقود إدارة    ) يف املائة  ٦٤( ميناء، وتأخذ شكل امتيازات       ١٢ مشروعاً يف    ١٤هذه العمليات ب     

 ). يف املائة٧(واخلصخصة واالستئجار نسبة متساوية 

وهناك عوامل أخرى ال تقل عن ذلك أمهية تفسر االنفتاح على القطاع اخلاص مثل الوضع املايل للبلد                      -٢٨
نفتاحاً على  فعلى سبيل املثال، ال متتلك االقتصادات الوطنية للبلدان الثالثة األكثر ا           . واستراتيجيات التنمية االقتصادية  

 .موارد مالية كافية وهي ختضع لربنامج للتكيُّف اهليكلي) ترتانيا وموزامبيق وجيبويت(القطاع اخلاص 

  اخلدمات والتجهيزات اليت يشارك فيها القطاع اخلاص-١الشكل 
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  إصالحات املوانئ األفريقية يف جمال التسويق-سادساً 

مقارنة وضع بعض املوانئ    "انظر املرفق الثالث    (العامة يف الوقت الراهن     ختضع مجيع املوانئ األفريقية للملكية       -٢٩
بيد أنه يف مجيع مناطق القارة، جتري       ). احتكار مجيع العمليات  (فيما تتمتع أقلية منها بوضع موانئ الدولة         ") األفريقية

 احملليون والدوليون، إىل    دراسة اإلصالحات املؤسسية أو تنفيذها؛ ويف الوقت ذاته، يدعى متعهدو القطاع اخلاص،             
) جنوب أفريقيا (املشاركة يف إدارة العمليات أو تشييد احملطات املتخصصة أو توسيعها، وال سيما يف أبيدجان وكويغا                 

، مثالً  )٦اجلدول  (ويف اجلملة، فإن اإلصالحات املؤسسية اجلاري إعدادها متر مبرحلتني اثنتني           . وداكار ومومباسا ولومي  
، )٢٠٠٢هناية  (أو املغرب   ) ٢٠٠٢يوليه  /متوز(أو الكامريون أو غانا     ٢٠( اليت تقوم هبا جنوب أفريقيا      برامج اإلصالح 
 :وتتلخص يف اآليت

واألنشطة ُيعهد هبا إىل هيئة ميناء، فيما ُيكلَّف بالعمليات         . فصل أنشطة التنظيم عن العمليات التجارية      )أ( 
 خيضع ألحكام القانون اخلاص وتنظمه قواعد اإلدارة التجارية؛) إدارة، شعبة، شركة، أو غري ذلك(كيان مستقل 

هذه . ال ميلك سوى البىن التحتية ويؤدي دوراً تنظيمياً" ميناء مالك للعقار"حتويل هيئة امليناء إىل  )ب( 
 .اهليئة مؤهلة لبيع عملياهتا كلياً أو جزئياً إىل متعهدي القطاع اخلاص يف شكل امتياز أو إجيار

  أمثلة عن تسويق املوانئ-٦اجلدول 

 )موريشيوس(لوي -بور
). MPA(إىل هيئة موريشيوس للموانئ     ) MMA( وحّول هيئة موريشيوس البحرية      ١٩٩٨أغسطس  / آب ١دخل قانـون جديد حيز التنفيذ يف        

 Cargo Handling Corporation Ltd لوي هو شركة مناولة البضائع احملدودة        -، واملتعهد الوحيد يف بور      "ميناء مالكاً "وأصبحت هذه اهليئة    
(CHCL) .            ؛ ومتتلك الدولة رأس ماهلا بنسبة      ١٩٨٣أكتوبر  /هذه الشركة تابعة للقطاع العام وختضع ألحكام القانون اخلاص وأنشئت يف تشرين األول

حمطة موريشيوس للحاويات لشركة مناولة     ، منحت اهليئة امتياز     ١٩٩٩يناير  /ويف كانون الثاين  .  يف املائة  ٤٠ يف املائة وهيئة موريشيوس للموانئ       ٦٠
ووضعت اهليئة تعريفات جديدة منقحة وخطة لتنمية املوارد البشرية يف          . ١٩٩٩مايو  / سنوات وباعتها املعدات يف أيار     ٥ ملدة   CHCLالبضائع احملدودة   

ع متعهدي القطاع اخلاص الدوليني من أجل بيع احلصة وتتفاوض احلكومة حالياً م.  على التوايل٢٠٠١أكتوبر / وتشرين األول٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين 
 .اليت متتلكها اهليئة

 غانا
 املرحلة األوىل من برناجمها للخصخصة الذي يشمل حتويل جزء من خدمات املناولة إىل              ٢٠٠١سبتمرب  /استهلت اهليئة الغانية للموانئ واملرافئ يف أيلول      

" امليناء املالك للعقار"وستتمتع اهليئة بوضع . ٢٠٠٢ديسمرب /يوليه إىل كانون األول / الثانية من متوز   وستمتد املرحلة . شركات خاصة على أساس االمتياز    
ويف هناية هذه املرحلة سيكون ميناء تيما قد حتوَّل متاماً إىل القطاع             . والسلطة التنظيمية إذ تتوىل أيضاً مجع املدفوعات اليت يقدمها أصحاب االمتياز           

 .اخلاص

 ياجنوب أفريق
هيئة جنوب  "إىل كيانني، أحدمها    ) Portnet( إىل فصل الشركة التابعة للدولة بورتنت        ٢٠٠١مارس  /أفضت اإلصالحات اليت جرت مؤخراً يف آذار      

هذه . نوالكيانان مستقال . ، املسؤولة عن العمليات   )SAPO(" شركة جنوب أفريقيا للعمليات املرفئية    "، املكلفة بوظائف التنظيم، و    "أفريقيا للموانئ 
وجيري حالياً وضع اللمسات    . العملية هي املرحلة األوىل قبل منح امتيازات العمليات املرفئية إىل الشركات اخلاصة يف موانئ جنوب أفريقيا السبعة                  

ت املرفئية حالياً مجيع حمطات وتدير شركة جنوب أفريقيا للعمليا". هيئة مالكة للعقار"األخرية على قانون جديد من املتوقع أن تصبح هيئة املوانئ مبوجبه      
أما الباقي فيستغله متعهدو القطاع اخلاص مبوجب عقد        .  يف املائة من حمطات البضائع السائبة      ٣٥ يف املائة من حمطات البضائع املختلفة و       ٧٧احلاويات و 

 .إجيار
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  آثار مشاركة القطاع اخلاص على مستوى العمالة-سابعاً 

(واخنفـاض  )  يف املائة  ٣٥(وركود  )  يف املائة  ٣٥( ارتفاع   )٢١(جراه األونكتاد، لوحظ  وفقاً لنتائج املسح الذي أ     -٣٠
ومل . يف مستوى العمالة بعد مشاركة القطاع خلاص مقارنة بفترة ما قبل اإلصالحات، حسب امليناء املعين              )  يف املائة  ٣٠

يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، يف حني أن        يسجل اخنفاض يف العمالة سوى يف املوانئ األعضاء يف رابطة إدارة املوانئ             
 احتاد إدارات املوانئ يف     "و" رابطة إدارة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيا      ("االرتفاع مل يالحظ إال يف اجملموعتني األخريني        

قي تضم أكثر   وميكن تفسري هذا الفارق بأن منطقة رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفري              "). مشال أفريقيا 
 ).جيبويت وموزامبيق وتنـزانيا(البلدان تقدماً يف سياسة إشراك القطاع اخلاص 

شركة املوانئ والسكك احلديدية    ويف حالـة موزامبـيق، يف وقـت اإلصالحات املتعلقة باخلصخصة، استهلت              -٣١
 شخص يف   ١٨ ٠٠٠يعمل أكثر من    : ةبرناجماً واسع النطاق خلفض العمالة يف املوانئ والسكك احلديدي         CFMاملوزامبيقية  

ويف هذا اإلطار، أنشأت الشركة فريقاً تقنياً مكلفاً        .  يف املائة  ٦٠الشـركة ومن املتوقع خفض عدد املوظفني بنسبة تفوق          
والربنامج ميتد على   . بالـيد العاملة ويشرف على برنامج إهناء اخلدمة واإلدماج االجتماعي بالتعاون مع أصحاب االمتياز             

ـ     مليون دوالر   ٢٠وتبلغ فيه مسامهة احلكومة     .  مليون دوالر أمريكي لتحقيقه    ١٣٣الث سنوات وُرصد مبلغ     مـدى ث
وسيخصص مبلغ  . مليون دوالر أمريكي   ١٠٠ مليون دوالر أمريكي ومسامهة البنك الدويل        ١٣أمريكي ومسامهة الشركة    

أما بالنسبة إىل ميناء مابوتو، فمن املتوقع . مال مهنياً مليون دوالر أمريكي للتعويض عن إهناء اخلدمة ولربامج إدماج الع٨٠
 . يف املائة قبل دخول القطاع اخلاص٤٠ عامل بنسبة ٢٠٠٠خفض عدد العمال اإلمجايل املقدر بنحو 

ويف تنـزانـيا، تعّهـد املشّغل اجلديد حملطة احلاويات بدار السالم، باالتفاق مع سلطات املوانئ، بفصل مجيع                   -٣٢
 ٣٠٠ويف مرحلة ثانية، سيوظف املتعهد      .  شخص، وتعويضهم عن إهناء اخلدمة     ٦٠٠ الذيـن يقدر عددهم ب        املوظفـني،   

ويف جيبويت، مل يعلن األطراف عن برنامج إلهناء اخلدمة وجتري يف امليناء دراسة إمكانية إصالح               . عامل من بني املفصولني   
 .العمل

  تطور األداء بعد خصخصة العمليات-ثامناً 

" املخصخصة"ما يتعلق مبسألة اآلثار اإلجيابية املقترنة بالتعاون مع القطاع اخلاص، تتوافق ردود املوانئ              في -٣٣
ولدى ترتيب النتائج، يالحظ أن زيادة اإلنتاجية حتتل . مع توقعاهتا لدى إشراك القطاع اخلاص يف العمليات املرفئية

بيد أن هناك   .  يف املائة على التوايل    ٥٣,٣ يف املائة و   ٣٦,٤  بنسبيت) ٢ واألولوية   ١األولوية  (الصدارة يف احلالتني    
 يف ٢٧,٣عنصراً مل يشدَّد عليه كهدف عند إجراء اإلصالحات، مثل زيادة إيرادات املوانئ، ولكن مت حتقيقه بنسبة 

قها بفضل مشاركة وهناك نتائج إجيابية أخرى مت حتقي. املائة من املزايا األوىل املرتبطة باالنفتاح على القطاع اخلاص
 .القطاع اخلاص أال وهي تقاسم نفقات االستثمار واخلربة يف اإلدارة
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  ترتيب مزايا مشاركة القطاع اخلاص-٢الشكل 

 يف املائة من املوانئ اليت دخلت يف شراكة مع القطاع اخلاص عن رضاها عن               ٦٥ويف اخلـتام، أعربـت نسبة        -٣٤
 يف املائة، فلم تبد وجهة نظرها ومل يعلن أي ميناء عن عدم             ٣٥ املتبقية، أي    أما النسبة . حضـور متعهدي القطاع اخلاص    
وعلى العكس من ذلك، وخبصوص املسألة املتعلقة مبساوئ مشاركة القطاع اخلاص يف            . رضـاه عـن القطـاع اخلاص      

لمنافسة ونسبة كل منهما العمليات املرفئية، من املالحظ أنه قد جرى التشديد على تسريح املوظفني وعلى السلوك املنايف ل             
وأثريت مسائل أخرى   .  يف املائة، فقدان سيطرة هيئات املوانئ على العمليات املينائية         ٢٥ويليهما، بنسبة   .  يف املائة  ٣٣,٣

 .مثل صعوبات االتصال بني السلطات العامة املكلفة باملوانئ ومتعهدي القطاع اخلاص

ائج كمية كافية لتحليل آثار مشاركة القطاع اخلاص على إنتاجية          ويـبدو أن من السابق ألوانه احلصول على نت         -٣٥
غري أن بعض البيانات املقارنة قبل اإلصالحات وبعدها        . وأداء العملـيات املرفئـية يف القارة، فالتجارب ال تزال حديثة          
 :املستقاة من الردود على االستبيان مشجعة؛ وتتلخص فيما يلي

  يف املائة؛٩ و١٧ ضيه السفن يف الرسو مبا يتراوح بنياخنفاض متوسط الزمن الذي تق )أ( 

 يف املائة   ١٠ يف املائة بالنسبة إىل كوتونو و      ٢١٩زيـادة النقل باحلاويات سنوياً مبا يتراوح بني          )ب( 
 بالنسبة إىل اجلزائر العاصمة؛

 يف املائة   ١٠٣ و  يف املائة بالنسبة جليبويت    ١١٨حتسن معاجلة احلاويات يف الساعة مبا يتراوح بني          )ج( 
 . يف املائة بالنسبة لبورسعيد٢١,٢ لوي و-بالنسبة لبور 

وخـارج نطاق املسح، تبني نتائج أخرى أولية لبعض املوانئ اليت يديرها القطاع اخلاص وجود حتسن يف               -٣٦
 هلذه املوانئ بصورة    وقد تزايدت املالحة اإلمجالية   . مـع حتّسن الفعالية التشغيلية وارتفاع املردود      ) ٧اجلـدول   (النـتائج   
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انظر (مـلحوظة وسـجلت عمليات املُسافَنة معدالت منو عشرية منذ السنة األوىل من إشراك القطاع اخلاص يف اإلدارة                   
وقد حتقق هذا األداء بفضل حتسن إدارة العمليات ووضع نظام لتشغيل املعدات املوجودة وصيانتها       ).  أعـاله  ٦اجلـدول   

 .ديدةبقدر قليل من االستثمارات اجل

غري أن موانئ أخرى تديرها كيانات عامة مستقلة وحتكمها أحكام القانون اخلاص قد حققت هي األخرى نتائج           -٣٧
 لوي اليت تديرها    -ميكن مقارنتها مبثيالهتا اليت يديرها القطاع اخلاص، كما هي احلال مثالً بالنسبة حملطة احلاويات يف بور                 

( ولو بور )Namport(، وموانئ ناميبيا اليت تديرها هيئة املوانئ الناميبية نامبورت CHCLشـركة مناولة البضائع احملدودة     
Le Port()  أن ) ٨اجلدول ( لوي -وتبني املقارنة بني مؤشرات حمطات احلاويات يف دار السالم وبور ). جزيـرة ريونيون

فبإمكان .  على ذلك ميناء سنغافورة    وأفضل مثال : اخلصخصـة ليسـت هي الطريقة الوحيدة لرفع أداء ميناء من املوانئ           
شـركات تابعة للدولة أن حتقق نتائج مشاهبة أو أفضل أحياناً مىت كانت ملزمة بتحقيق نتائج حمددة وتتمتع باستقاللية يف                    

 .اختاذ القرارات
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  نتائج خصخصة إدارة ميناء جيبويت-٧اجلدول 

 ٨، وقعت السلطات اجليبوتية اتفاقاً مع هيئة موانئ ديب يف           )أ()Yeminvest شركة   الذي تديره (يف سـياق منافسـة حادة مع ميناء عدن           
وكان هدف السلطات إصالح اإلدارة وحتسني اخلدمات املقدمة وإنشاء         .  سنة ٢٠وهو اتفاق إدارة ملدة     .  الستغالل امليناء وتطويره   ٢٠٠٠مايو  /أيـار 

. وباملقابل، يتلقى هذا األخري أجراً مقابل أدائه      . ل يف اإلدارة اليت ُتفوَّض إىل مسؤول إداري       واملالك، وهو احلكومة اجليبوتية، ال يتدخ     . مـنطقة حـرة   
 وحدة تعادل عشرين ٣٠٠ ٠٠٠ وحدة تعادل عشرين قدماً إىل ١٢٥ ٠٠٠وتـتوقع هيـئة موانئ ديب يف املخطّط الذي وضعته زيادة سعة امليناء من      

وقد كانت أوىل العمليات اليت قامت هبا اهليئة        . أساساً، وبإدارة البىن التحتية املرفئية القائمة إدارة مثلى       قدماً، وذلك بتحسني منشآت مسافنة احلاويات       
 .احلوسبة والتدريب اللذان تقدر تكاليفهما بنحو مليوين دوالر أمريكي

 
 حركة النقل ومؤشرات األداء يف ميناء جيبويت

 )بآالف األطنان(
 

 
  حركة النقل اإلمجالية ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٠

 
  عدد السفن ١ ١٢٤ ١ ٠١٨ ٪٩,٤-

 
  احلركة اإلمجالية ٤ ٠٢٧ ٤ ١٩٩ ٪٤,٣
  املسافنة ٣٨٠ ٥٤١ ٪٤٢,٤

 
  املرور العابر ٣ ٠٠٤ ٣ ١٣٥ ٪٤,٤

 
  وياتحمطة حا

 
  وحدة تعادل عشرين قدماً ١٢٧ ١٢٦ ١٤٧ ٩٠٨ ٪١٦,٣

 
  أطنان ١ ٠٤٠ ١ ٢٧٥ ٪٢٢,٦

 
املرور العابر للواردات بوحدات تعادل      ٤٦ ١٧٩ ٤٩ ٧٧٤ ٪٧,٨

 عشرين قدماً
 

 
املـرور العابر للصادرات بوحدات تعادل       ١٣ ٣٩٣ ١٥ ٢٣٠ ٪١٣,٧

 عشرين قدماً
 

 
  ة بوحدات تعادل عشرين قدماًاملسافن ٢٩ ٥٣٢ ٣٦ ٢٢٤ %٢٢,٧

 
ـات فارغة بوحدات تعادل عشرين       ٣٣ ٣٦٩ ٤٠ ٩٥٧ ٪٢٢,٧ حاوي

 قدماً
 

 
حاويات مليئة بوحدات تعادل عشرين      ٨٩ ١٠٤ ١٠١ ٢٢٨ ٪١٣,٦

 قدماً
 

 
املدة املتوسطة لوجود حاوية يف امليناء       ٢٠ ٢٠ ٪٠,٠

 )عدد األيام(
 

 
دوالر (اد  تكلفـة احلاوية عند االستري     ٢٥٣ ٢٥٣ -

 )وحدة تعادل عشرين قدماً/أمريكي
 

 
  )عدد األيام/السفينة(مدة اخلدمة  ٠,٥٦ ٠,٥٦ -

 
  )عدد األيام/السفينة(مدة رسو السفن  ١,٣٢ ١,٦٤ ٪٢٥,٠

 
  )املرفاع/ الساعة/ احلركة(املردود  ٢٠ ٢٤ ٪٢٠,٠

 
  )بالنسبة املئوية(شغل األرصفة  ٪٥٨ ٪٥٦ ٪٣,٤-

 
عدد (مدة اإلقامة   /ملعـدل السـنوي   ا ٢٥ ٢٥ -

)األيام
 

يئة فريقاً مركزياً   ويف جمـال اإلدارة، أنشأت اهل      
لإلدارة يتألف من مدير عام ومراقب مايل يبقيان يف         

ويضاف إىل ذلك قيام خرباء     . امليـناء عـلى الدوام    
حمدديـن ببعـثات لفترات قصرية لتحسني استغالل        

وتتوقع السلطات اجليبوتية يف األجل  . أنشـطة بعينها  
 امليناء استقبال بعض    املتوسـط أن تكون مهمة حمطة     

يب يف اخلارج وتصبح موطئ قدم ديب على        أنشـطة د  
وعلى نفس املنوال، وضع ميناء     . القـارة األفريقـية   

 ٢٠٠٢يونيه  /جيبويت يف إطار عقد إدارة يف حزيران      
 .وفازت هيئة موانئ ديب بالعقد

/ حزيران(ومنذ السنة األوىل من اإلدارة اخلاصة       
، حقق امليناء   )٢٠٠١يونيه  / حزيران -٢٠٠٠يونيه  

 يف  ١٤زيادة بنسبة   (ثنائية، يف النقل العابر     نتائج است 
، ) يف املائة  ٨٦,٧زيادة بنسبة   (، واملسـافنة    )املائـة 

) عدد احلاويات يف الساعة   (وحتسن متوسط إنتاجية    
 . يف املائة١١٨حمطة احلاويات بتسجيل ارتفاع قدره 

، بالرغم من ركود نسيب     ٢٠٠١ويف هناية عام     
تتكون أساساً من    اليت   -يف إمجـايل حركة املالحة      

الذي )  يف املائة٧٥(املرور العابر الذي تقوم به إثيوبيا 
 سجلتها  -) ب(١٩٩٩يف عام   سـجل رقماً قياسياً     

حاداًحركة النقل باحلاويات واملسافنة ارتفاعاً      
بعد )  يف املائة على التوايل  ٢٢,٧ يف املائـة و    ٢٢,٦(

 ويف الفصل الثاين  . تتايل االخنفاض ملدة ثالث سنوات    
، كان متوسط اإلنتاجية يصل أحياناً      ٢٠٠٢من عام   

 . حركة يف الساعة٣١إىل 

 
 

 .هيئة موانئ جيبويت: املصدر     

 
. ١٩٩٩مارس / تدير حمطة حاويات بعدن منذ آذارYemen Holding Ltdو PSA Corporation Ltdوهي مؤسسة مشتركة بني  )أ( 
وتبلغ االستثمارات يف املعدات    .  يف املائة من تلك احلركة     ٧٧ائة ومثّلت املسافنة     يف امل  ٥٢، سجلت حركة النقل باحلاويات نسبة منو قدرها         ٢٠٠١ويف عـام    

 . مليون دوالر أمريكي٦٥حالياً أكثر من 
 . من ميناء عصب إىل ميناء جيبويت١٩٩٨بسبب حتويل جممل املالحة البحرية اخلارجية إلثيوبيا يف أواسط عام  )ب( 
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 ت اليت تديرها كيانات ذات وضع خمتلف مقارنة أداء حمطات احلاويا-٨اجلدول 

  )أ( لوي-حمطة حاويات بور  حمطة حاويات دار السالم

٢٠٠١/
٢٠٠٠ 

 
٢٠٠١ 

 
٢٠٠٠ 

٢٠٠٠/
١٩٩٩ 

/ كانون األول
 ٢٠٠٠ديسمرب 

/ كانـون األول
 ١٩٩٩ديسمرب 

 
 مؤشرات األداء

 وحدة تعادل عشرين قدماً ١٢٧ ١٣١ ١٥٠ ١٨٥ ٪١٨,١ ١١١ ٥٠٠ ١٣٥ ٤٠٠ ٪٢١,٤

 أطنان ١ ١٣٥ ٤٤١ ١ ٢٩٦ ٨٨٢ ٪١٤,٢ ١ ٢٠٥ ٨٠٠ ١ ٣٨٩ ٧٠٠ ٪١٥,٣

 وحدات فارغة تعادل عشرين قدماً ٣٤ ٥٩٣ ٤٥ ٠٠٤ ٪٣٠,١ ٢٨ ٤٤٩ ٣٤ ٢١٣ ٪٢٠,٣

 وحدات مليئة تعادل عشرين قدماً ٩٢ ٥٣٨ ١٠٥ ١٨١ ٪١٣,٧ ٨٣ ٠٥١ ١٠١ ١٨٧ ٪٢١,٨

 )يامعدد األ/سفينة(مدة اخلدمة  ٠,٨٥ ٠,٧٢ ٪١٥,٩- ١,٢ ٠,٧ ٪٣٩,٢-

 )عدد األيام/سفينة(مدة التعاقب  ٠,١١ ٠,٠٧ ٪٣٩,٨- ٠,٢ ٠,٢ ٪١٠,٠-

 )عدد األيام/سفينة(مـدة الرسو  ٠,٩٦ ٠,٧٨ ٪١٨,٦- ١,٤ ٠,٩ ٪٣٧,٩-

عدد /السفينة/احلركة(إنتاجية السفن    ٢٩١ ٣٧٩,٤ ٪٣٠,٤ ٢١٠ ٣٧١ ٪٧٦,٧
 )األيام

 )املرفاع/ الساعاتعدد/احلركة(املردود  ١٤,٤ ١٧,٨ ٪٢٣,٦ ١٦ ١٤,٢ ٪١١,٢-

 )بالنسبة املئوية(َشغل األرصفة  ٤٩,٤ ٤٢,٨ ٪١٣,٤- ٤٨ ٤٤ ٪٨,٣-

 )باأليام(مدة اإلقامة /املتوسط السنوي ٦,٥ ٦ ٪٧,٧- ٢٦ ١٧ ٪٣٥,٥-

 .هيئتا املوانئ يف موريشيوس وتنـزانيا، وأمانة األونكتاد :املصدر

 .ثانيةباستثناء البيانات اخلاصة باحملطتني األوىل وال )أ( 

وبعـد مـرور عام على بدء أنشطة املتعهد اخلاص، سجلت حمطة احلاويات يف دار السالم أداء ملحوظاً بزيادة                    -٣٨
وسجل مردود احملطة حتسناً كبرياً بنسبة تقدر بنحو        ). ٨اجلدول  (حركة النقل باحلاويات وارتفاع حاد يف نشاط املسافنة         

وحىت اآلن، حتسن متوسط اإلنتاجية حتسناً كبرياً   .  يوماً ١٧ إىل   ٢٦ت من    يف املائـة واخنفـض متوسط إقامة احلاويا        ٨٠
 مليون  ١١وبعد سنة من االستغالل، حقق صاحب االمتياز رحباً قدره          . )٢٢( حاوية يف الساعة   ٢٠ و ١٩ويبلغ املعدل بني    
-فرباير/شباط(ل من عام قد حتسن يف أق) موريشيوس( لوي -وباملثل، فإن مردود حمطة احلاويات ببور     . دوالر أمـريكي  
، بأكثر من الضعف    CHCLبفضـل استغالله من قبل شركة مناولة البضائع احملدودة          ) ١٩٩٩ديسـمرب   /كـانون األول  

وتواصل حتسن مؤشرات   .  يوماً ٠,١١ يوماً إىل    ٠,٢٤وتقلصـت مدة انتظار السفن إىل أقل من النصف، إذ انتقلت من             
جزيرة ( لوي ولوبور -وحىت اآلن، أعلن بور   .  يف املائة  ٣٠اإلنتاجية بنسبة تفوق    األداء السـنة الالحقة بتحقيق زيادة يف        

 حركة يف الساعة    ٢٢ و ١٩,٥: عن حتقق معدالت مردود ميكن مقارنتها بالنسب الـيت حتققها البلدان املتقدمة          ) ريونيون
 .لكل مرفاع

تنظيم عن العمليات وتكليف كيان عمومي      وتـبني النـتائج أعاله أن حتقيق أداء جيد يتم أيضاً بفصل نشاط ال              -٣٩
إمكانية أخرى  " املوانئ املالكة للعقار  "وميثل هذا الشكل من إدارة املوانئ من نوع         . مستقل يعتمد إدارة جتارية بالعمليات    
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 إدارة  لإلدارة ختتلف عن اإلدارة اخلاصة بالنسبة إىل املوانئ الصغرية اليت تعاين صعوبات الجتذاب القطاع اخلاص يف جمال                
 .املوانئ وتطويرها واليت يعد حجم املالحة فيها حمدوداً بشكل ال يسمح بإجياد منافسة يف العمليات

  حمدودية االستثمارات اخلاصة يف املوانئ األفريقية-تاسعاً 

 يف املائة من جمموع استثمارات القطاع       ٥ سوى على    ١٩٩٩ و ١٩٩٠مل حتصـل القـارة األفريقية بني عامي          -٤٠
ومن هذه  .  واليت وظفت يف البلدان النامية     )٢٣( مليار دوالر أمريكي   ٥٧٩,٢ يف الـبىن التحتية اليت قدرت بنحو         اخلـاص 

 ٤٧ يف املائة، على العكس من قطاعي االتصاالت والطاقة اللذين حصال على             ٨النسبة، مل حيصل قطاع النقل سوى على        
وحسب دراسة أجراها البنك . مارات املوجهة إىل البىن التحتية     يف املائـة عـلى التوايل من جمموع االستث         ٤٠يف املائـة و   

، أربعة مشاريع مرفئية بالشراكة مع      ١٩٩٨ إىل   ١٩٩٠الـدويل، كـان ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى يف الفترة من            
 ٤٨رييب  مليون دوالر أمريكي؛ ويف الفترة ذاهتا، كان ألمريكا الالتينية والكا    ٣٢القطـاع اخلـاص تقـدر قيمتها بنحو         

 . مليار دوالر أمريكي٢,٤مشروعاً تبلغ قيمتها 

ويف الوقـت احلـايل، ال يوجـد سوى معطيات قليلة متاحة لتقدير نفقات استثمار القطاع اخلاص يف املوانئ                    -٤١
ت من  وباملثل، فإن نتائج املسح الذي أجراه األونكاد ال تكفي إلعطاء أرقام دقيقة عن القطاعات اليت استفاد               . األفريقـية 

بيد أنه يستخلص من األجوبة على االستبيان أنه خالل السنوات اخلمس           . االسـتثمارات اخلاصـة وكذا املبالغ املستثمرة      
 يف املائة من عمليات     ٥٥,٦املنصـرمة، تركـز القطاع اخلاص أساساً، يف جمال االستثمارات، يف معدات املناولة بنسبة               

 يف املائة   ٢٢,٢مث تأيت البىن التحتية بنسبة      .  مليون دوالر أمريكي   ٣٠ و ٨٠٠ ٠٠٠االسـتثمار، ومـبالغ تـتراوح بني        
 . يف املائة١٦,٧ومعدات نظم املعلومات بنسبة 

وفـيما عـدا حمدوديـة املالحة وضيق السوق، ميكن تفسري مشاركة القطاع اخلاص الضعيفة هذه يف عمليات                   -٤٢
ط هبياكل التمويل القائمة، وذلك حىت يف حالة إجراء أكثر  االسـتثمار يف معـدات املوانـئ األفريقية بعوامل أخرى ترتب          

 :اإلصالحات جرأة

 املصارف احمللية غري مستعدة لرصد اعتمادات طويلة األجل؛ )أ( 

املؤسسات املالية الدولية لديها تصور لألخطار املرتبطة بالبلد ال يصب كثرياً يف مصلحة متويل مشاريع                )ب( 
 .القارة يف األجل الطويل

الـتايل، فإن القطاع اخلاص احمللي جيد صعوبات يف احلصول على التمويل الضروري يف السوق الداخلية، والشركات                  وب
وهكذا، فإن  . الدولـية الكـربى، وإن كانـت متلك قدرات مالية كافية، إال أهنا ال متيل كثرياً إىل استثمار مبالغ كبرية                   

 بضمان القروض الطويلة األجل اليت حيصل عليها من املؤسسات          السـلطات العمومية تعوضها وتتحمل نفقات االستثمار      
وغالباً ما تقدم تلك القروض بشرط منح امتياز لشركاء         . املالـية مـثل البنك الدويل وبنك التنمية لغرب أفريقيا وغريمها          

 .القطاع اخلاص على املعدات واخلدمات املمولة
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 كة مع القطاع اخلاص خمطط إعادة هيكلة ميناء مابوتو والشرا-٩اجلدول 

 تزايد تقلص القدرة التنافسية للموانئ املوزامبيقية

 قررت احلكومة إجراء دراسة عن ممر مابوتو
 

 

 .وظفت احلكومة خبرياً استشارياً لتقدمي املساعدة التقنية بغرض تنفيذ االستراتيجية
 

 ١٩٩٥يونيه /حزيران

 عضويتها اللجنة املشتركة بني الوزارات وشركة املوانئ وتضم اللجنة يف. إنشاء جلنة التوجيه واجتماعها
 . واخلبري االستشاري والبنك الدويل)CFM(والسكك احلديدية املوزامبيقية 

 ١املرحلة        

 ١٩٩٦فرباير /شباط

 .أقرت جلنة التوجيه تشخيص حالة املمر
 

 ١٩٩٦يوليه /متوز

 .عقد إجيار: يتاعتمدت احلكومة منوذج مشاركة القطاع اخلاص اآل
 

 

فصل امليناء والسكك احلديدية وهيكل رأس املال (وضعت اللجنة شروط عقد اإلجيار وقدمت توصيات 
 ).وغري ذلك

 كانون  -نوفمرب  /تشـرين الـثاين   
 ١٩٩٦ديسمرب /األول

 .وافقت احلكومة على التقرير املؤسسي ومنوذج إصالح امليناء والسكك احلديدية
 

 ١٩٩٧مارس /آذار

 ).كّراس شروط ومستندات معلومات، وغري ذلك(ت احلكومة على التقرير النهائي للخبري االستشاري فقوا
 .اختذت احلكومة إجراءات توعية لدى الشركاء

 
 
 
 
 

يوليـه / متوز -يونيه  /حزيـران 
١٩٩٧ 

 ١٩٩٨يناير /كانون الثاين .فتح باب املناقصة

 . عليه االختيارتفاوض مع مقدم عرض املناقصة الذي وقع
 .توقيع مذكرة وبروتوكول تفاهم

 ١٩٩٨سبتمرب /أيلول

 ١٩٩٨أكتوبر /تشرين األول .تفاوض بشأن عقد إجيار ميناء مابوتو

 ١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين .توقيع الوثيقة اإلطارية لعقد إجيار امليناء

 ٢٠٠٠يوليه /متوز .مشروع عقد أقرته احلكومة

 ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول .أنشطة املتعهد اخلاصتوقيع العقد وبدء 

 .CFM) (شركة املوانئ والسكك احلديدية املوزامبيقية : املصدر

احلكومة تتفاوض مع مؤسسات
 بريتون وودز

 عقد مؤمتر للمستثمرين

 ٢املرحلة  
 حرية وصول متعهدي القطاع اخلاص

 إىل بيانات شركة املوانئ
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  أطر التفاوض وقواعد املنافسة-عاشراً

تعترب أطر التفاوض بني متعهدي القطاع اخلاص من جهة والقطاع العام من جهة أخرى غري مالئمة أحياناً حلفز                   -٤٣
اجلدول (ففي بعض مشاريع الشراكة، لوحظت حاالت تأخري كبري يف عملية وضع اإلصالحات             . مشاركة القطاع اخلاص  

وقد كان لذلك بعض النتائج على قدرة املشاريع على البقاء وتدهور الثقة بني     . وقضـاء وقـت طويل يف املفاوضات      ) ٩
نت احلال بالنسبة إىل ميناء     ويف أسـوأ احلاالت، أفضى ذلك إىل انسحاب متعهدي القطاع اخلاص كما كا            . الشـركاء 
ومن العوامل احلامسة أيضاً يف كل استراتيجية شراكة مع         . ١٩٩٧سبتمرب  / حيـث ألغـي االتفاق يف أيلول       )٢٤(مومباسـا 

مـتعهدي القطـاع اخلاص، احملليني واألجانب، استقرار البيئة االجتماعية القانونية واإلدارية والسياسية اليت تكفل وجود                
 .قواعد قانونية واضحةمؤسسات فّعالة و

 عامل أساسي يف    )٢٥(بـيد أنه بسبب حمدودية املنافسة النامجة عن ضيق السوق، فإن وضع قواعد وأطر مؤسسية               -٤٤
االستفادة من املزايا املرتبطة بوجود القطاع اخلاص يف ميناء من املوانئ، مع جتنب أيلولة احتكار عمومي إىل احتكار خاص   

 يف املائة من    ٥٦,٥وحسب املسح، فإن  .  من القطاع اخلاص أو اتفاقات بني متعهدين عدة        يف حـال ظهور متعهد واحد     
 يف املائة من    ١٦,٧كما أن ل      . املوانئ اليت تعمل بشراكة مع الشركات اخلاصة هلا إطار تنظيمي مناسب، يف إطار املنافسة             

وعلى العكس من   . فاً للتصدي للممارسات االحتكارية   املوانئ، اليت مل تنفتح بعد على القطاع اخلاص، إطاراً تنظيمياً مكيَّ          
ذلـك، فقد لوحظ يف حالة موزامبيق عدم كفاية اهلياكل القانونية حلماية زبائن امليناء من جتاوزات األوضاع االحتكارية                  

 ).ارتفاع األسعار وممارسات التواطؤ وغري ذلك(

 يف املائة من آليات الرقابة      ٩١متتلك  " املخصخصة"نئ  وعلى مستوى حتديد األسعار، تبني نتائج املسح أن املوا         -٤٥
 ٣٥(ومن أجل وضع هذه األحكام وهذه الرقابة موضع التنفيذ، فإن السلطات املختصة هي وزارات النقل                . على األسعار 

 ). يف املائة٣٠(واألجهزة اإلدارية األخرى )  يف املائة٣٥(وهيئات املوانئ ) يف املائة

  البىن التحتية املرفئية آفاق خصخصة-حادي عشر

). ١٠اجلدول  (يف السنوات القادمة، سيكون عدد مشاريع التعاون مع القطاع اخلاص يف املوانئ األفريقية كبرياً                -٤٦
أو االستعانة مبتعهدين من القطاع     /وحالـياً، جتـري مجيع بلدان القارة تقريباً إصالحات من أجل تسويق إدارة املوانئ و              

 .وتقترن هذه الربامج أيضاً مبشاريع استثمارية ترمي إىل حتديث املعدات واخلدمات. وانئاخلاص يف إدارة امل

ولوحظ يف غرب أفريقيا تسارع مشاريع اإلصالح والشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وأساساً مع متعهدين                -٤٧
يدة وحتديث املعدات القائمة، بغـرض تشييد حطات جد) .إخل Bolloré, P&O, Mersey مثل شركات(متعددي املوانئ 

وتنجم هذه العمليات عن تكثُّف املنافسة اإلقليمية خلدمة        . كما هي حال دواال وأبيدجان وكوتونو وداكار وتيما وغريها        
 ).مركز(البلدان اجملاورة غري الساحلية ولتصبح منطلقاً إقليمياً للمبادالت 
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  مشاريع مشاركة القطاع اخلاص مستقبالً-١٠اجلدول 

 البلدان املوانئ املشاريع اليت يشارك فيها القطاع اخلاص

 جنوب أفريقيا كيب تاون ).البناء والتشغيل والنقل(حمطة فواكه 

 بنن كوتونو .مشروع بناء حمطة جديدة للحاويات

التفاوض بشأن عقد امتياز خبصوص إدارة العمليات وبشأن صيانة حمطة حاويات           
 .دواال

 الكامريون دواال

بناء : ٢٠٠١أكتوبر  /وقيع اتفاقية لتوسيع ميناء أبيدجان يف تشرين األول       ت *
استثمار صاحب امتياز من القطاع     . حمطة حاويات ومنطقة صناعية حرة    

 . مليون دوالر أمريكي١١٨اخلاص يقدر مببلغ 
إعالن للتقدم بعروض مناقصة من أجل منح امتياز حمطة احلاويات يف              *

 .٢٠٠١نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠، )(Vridiفريدي 

 كوت ديفوار أبيدجان

 جيبويت جيبويت بناء حمطة لنقل السوائب

 : أقرت احلكومة برنامج إعادة بناء ميناء مومباسا
 .يشارك القطاع اخلاص يف تطوير حمطتني جديدتني للحاويات *
 .خصخصة عمليات مناولة خمتلف البضائع *

 كينيا مومباسا

 اع املوانئإعداد إجراءات خصخصة قط *
 .مشروع منوذجي ملنح امتياز على حمطة حاويات الغوس ملتعهد دويل *
 .تنقيح القانون السابق *

 نيجرييا الغوس، ميناء هاركورت

 . مليون دوالر أمريكي٣٤: توسيع حمطة احلاويات؛ التكلفة املقدرة *
 مشروع بناء ميناء خاص باملعادن  *

 السنغال داكار

 .  حملطة جديدة للحاويات)Ecomarine(القطاع اخلاص بناء متعهدين من  *
 .مشروع منح امتياز على عمليات خمتلف البضائع *

 توغو لومي

 .أمانة األونكتاد: املصدر
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 خامتة

تبني هذه الدراسة إذن أن كل املوانئ األفريقية تقريباً، حىت وإن كانت كلها ملكية عامة، تقوم بإصالحات، كما  -٤٨
أما السلطة  . ائر أحناء العامل، يف جمال التسويق وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف مجيع العمليات املرفئية              هو احلال يف س   

السياسية فتعترف مبا حيدثه انسحاب اإلدارة العمومية وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف املوانئ من آثار                  
 . التكاليف وزيادة فعالية العملياتإجيابية على القدرة التنافسية للصادرات بفضل خفض

فقد حقق ميناءا جيبويت ومابوتو، بوجه خاص، منذ السنة األوىل، حتسناً يف اإلنتاجية وزيادة يف حركة                  -٤٩
، وفعالية يف اخلدمات املقدمة وزيادة يف االستثمار، وذلك بفضل فتح العمليات على             )وال سيما املسافنة  (املالحة  

لكن جيب القول أيضاً إن نتائج من هذا القبيل قد حتققت يف موانئ تديرها مؤسسات . اصالشركاء من القطاع اخل
 لوي وخليج   -عامة تتمتع باستقاللية يف اإلدارة واستقالل مايل ويفرض عليها حتقيق نتائج، كما هي حال بور                 

األفريقية اليت تعاين صعوبات    ويوفر أداء هذه املوانئ إمكانية أخرى لألغلبية الساحقة من موانئ القارة            . والفيس
الجتذاب االستثمار اخلاص بسبب حمدودية حركة املالحة فيها واليت  يطرح بشأهنا السؤال عن التوازن بني اإلدارة 

وهكذا، . اخلاصة كلياً أو العامة، بسبب املخاطر املرتبطة بتحويل االحتكار من القطاع العام إىل القطاع اخلاص              
، مع وجود إدارة مستقلة للعمليات      "امليناء املالك للعقار  " املوانئ األفريقية هو خيار      فإن احلل األنسب ملعظم   

 .تابعة هليئة امليناء) أو عامة/خاصة و(تتوالها دائرة مستقلة 

وُيستخلص من املسح الذي أجراه األونكتاد أن النتائج اإلجيابية املتوقعة من إصالح املوانئ ال ميكن أن                  -٥٠
ن هناك تنسيق مع باقي اجلهات اليت تدخل يف عمليات النقل والشركاء اآلخرين للموانئ، وإال فإن تتحقق ما مل يك

ويف هذا الصدد، من املالحظ، يف إطار سياسات النقل احمللية، اقتران اإلصالحات . مكاسب اإلصالحات ستتقلص 
ال تطوير ممر مابوتو وبريا     املرفئية مبشاريع أخرى لتحديث السكك احلديدية والطرق وخصخصتها، كما هو ح           

بوجه خاص، ومشروع تعزيز السكك احلديدية يف السنغال، وتصليح خطوط السكك احلديدية الرابطة بني أكرا               
 .وتيما بغانا، وهي مشاريع تستهدف كسر عزلة البلدان اجملاورة غري الساحلية

تظام اخلدمات وقلة موثوقيتها ومن توقف      وعلى صعيد آخر، يشتكي زبائن املوانئ األفريقية غالباً من عدم ان            -٥١
ولالستفادة من النتائج اإلجيابية املرتبطة     . األنشطة بسبب تواتر حاالت االكتظاظ وتعدد التدابري اإلدارية األحادية اجلانب         

ه ومجيع  بإصالح املوانئ، جيب على هيئات املوانئ األفريقية أن تعتمد استراتيجيات متكاملة بإشراك اجلهاز احلكومي برمت              
 .الشركاء، من القطاعني اخلاص والعام، املعنيني باملوانئ
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 املرفق األول

 مقتطفات من الكتاب األبيض عن السياسة التجارية ملوانئ جنوب أفريقيا

 )٢٠٠٢مارس / آذار٦اإلدارة الوطنية للنقل، (

 املبادئ التوجيهية للكتاب األبيض بشأن سياسة النقل الوطنية -ألف 

 :اب األبيض باعتماد أربعة توجيهات أساسية لسياسة املوانئأوصى الكت 

 إنشاء هيئة وطنية للموانئ؛ -١

 إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة؛ -٢

 فصل وظائف هيئة املوانئ عن وظائف العمليات؛ -٣

تعزيـز ختفـيض التكاليف، وتقدمي خدمات ذات مستوى رفيع، وحرية اختيار الشاحنني يف العمليات                -٤
 . بإقامة نظام جتاري مرفئي قادر على املنافسةاملرفئية،

 املكونات الرئيسية لنظام املوانئ اجلديد -باء 

 بناء على برنامج إعادة هيكلة "Transnet"ستوضع اهليئة الوطنية للموانئ احلالية خارج نطاق شبكة النقل  -١
 الشبكة، كما أقرته وزارة املؤسسات العامة؛

 انئ اليت تنقل إىل خارج الشبكة تتخذ فيما بعد شكل مؤسسة عامة جديدة؛هذه اهليئة الوطنية للمو -٢

ملوانئ جنوب أفريقيا وستمتلك أراضي     " امليناء املالك للعقار  "هي هيئة   " اهليئة الوطنية للموانئ  "ستكون   -٣
 املوانئ وبناها التحتية؛

 خالل عقود اإلجيار واالمتياز؛جيب السعي إىل حتقيق مشاركة أكرب من القطاع اخلاص يف العمليات من  -٤

 سيخضع منح عقود اإلجيار أو االمتياز للمناقصة؛ -٥

املرامي واملعايري /ستكون عملية املناقصة شفافة وتقوم على ضرورة أن حتدد بوضوح جمموعة من األهداف       -٦
 .والنتائج القابلة للقياس كمياً



-28- 

 دور اهليئة الوطنية للموانئ يف جنوب أفريقيا -جيم 

ـ   ميناء "ولكي تصبح اهليئة هيئة     . تتوىل اهليـئة الوطنية للموانئ مسؤولية إدارة النظام التجاري للموانئ الوطنية          س
وستكون اهليئة الوطنية للموانئ هي     ). مثل املناولة وعمليات احملطة   (، فإهنا لن تشارك يف العمليات املرفئية        "مـالك للعقار  

 وخطوط السكك احلديدية، وخدمات      التحتية، مثل املباين والورش والرصف     بيد أن احملطات والبىن   . املالكـة لألراضـي   
ومعدات املناولة الالزمة، مثل الرافعات،     ) املاء والكهرباء وجماري املياه واالتصاالت وغري ذلك      (احملطـات واملرافق العامة     

. أو امتياز تربم مع اهليئة الوطنية للموانئ      أو صيانتها يف إطار عقود إجيار       /أو بناؤها وإدارهتا و   /فيمكن للمتعهدين شراؤها و   
 .وهذا يعين أيضاًَ أن اهليئة الوطنية للموانئ لن تستخدم اليد العاملة يف جمال املناولة

 القطاع اخلاص يف موانئ جنوب أفريقيا -دال 

وقد .  األجل الطويل  ترمي السياسة الوطنية يف جمال املوانئ إىل إحداث آثار إجيابية على االقتصاد الوطين برمته يف               
حددت احلكومة كهدف تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف العمليات املرفئية، وسيسمح ذلك باملنافسة داخل املوانئ وفيما                

 :وسيتنافس خمتلف متعهدي احملطات على أساس ما يلي. بينها

 جودة اخلدمات )أ( 

 مدة رسو السفن؛ � 

 ية؛خدمات مرفئية عملية وخدمات مالية أو تقن � 

 .تعدد الوسائط، مناذج التكاليف والفعالية � 

 اخلدمات وفعالية العمليات )ب(

 االستعمال؛ �

 .التكنولوجيا �

 اإلطار التنظيمي للموانئ -هاء 

مـن املناسب توافر نوع من قواعد اإلشراف لكي تتمكن السلطة الوطنية للموانئ من ضمان أهم استراتيجيات                  
 جمال التطوير وإصالح املوانئ لكي ال تتعرض القدرة التنافسية للموانئ التجارية يف جنوب              موانئـنا؛ وتعزيـز املنافسة يف     

وجيب أن متيز عملية وضع اللوائح بني       . أفريقـيا وللشـركات، وال سيما املصّدرة منها، للخطر بأي شكل من األشكال            
 .اإلشراف التقين والبيئي واالجتماعي وبني اإلشراف االقتصادي
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 ثايناملرفق ال

 "الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا"مقتطفات من 

 وسائل النقل `٤` 

 األهداف

 تقليص مدة تنقل األشخاص والسلع واخلدمات عرب احلدود؛ -

 تقليص فترات االنتظار واهلمود يف املوانئ؛ -

 ؛لربيالنهوض بالنشاط االقتصادي وجتارة البضائع عرب احلدود على أساس أفضل روابط النقل ا -

 .تعزيز الروابط بني النقل اجلوي للركاب والشحن بني املناطق دون اإلقليمية يف أفريقيا -

 اإلجراءات

إنشـاء أفـرقة خاصة يف جمال اجلمارك واهلجرة بغية تنسيق عمليات املرور عرب احلدود وإجراءات منح                  -
 التأشريات؛

ها من أجل منح امتيازات يف جمال تشييد املوانئ إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص والتشجيع علي -
 وشبكات الطرق والسكك احلديدية واملالحة البحرية وتنظيمها وصيانتها؛

 تعزيز تنسيق املعايري واللوائح حبسب وسائل النقل واالستعمال املتزايد خلدمات النقل املتعدد الوسائط؛ -

 دف تطوير النقل؛التعاون مع املنظمات اإلقليمية إلقامة ممرات هب -

تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل ترشيد صناعة النقل اجلوي وتعزيز القدرات يف                -
 .جمال مراقبة احلركة اجلوية
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 املرفق الثالث

 مقارنة وضع بعض املوانئ األفريقية

 البلدان املوانئ الرئيسية النموذج التنظيمي هيئات املوانئ تعليقات

 .التنظيم والعملياتفصل بني 
 .جتري حالياً خصخصة بعض العمليات

هيئة جنوب أفريقيا للعمليات     
 املرفئية

ديربان، كيب تاون،    أداة وخدمة
 بورت إليزابيث

 جنوب أفريقيا

 .مايرسك: حمطة حاويات
 .جتري حالياً خصخصة بعض العمليات

 بنن كوتونو ميناء مالك لألرض ميناء كوتونو املستقل

 الكامريون دواال ميناء مالك لألرض وأداة اهليئة الكامريونية للموانئ ات تديرها مايرسكحمطة حاوي

 .عمليات املناولة خمصخصة
بـرنامج طـرح حمطات احلاويات واملعدات اجلديدة        

 لالمتياز 

 كوت ديفوار أبيدجان أداة وخدمة ميناء أبيدجان املستقل

 جيبويت جيبويت ميناء مالك لألرض هيئة جيبويت للموانئ ناءتدير شركة هيئة ديب الدولية للموانئ كل املي

بـــور ســـعيد،  خدمة وزارة النقل ...
 االسكندرية

 مصر

ديوان املوانئ واملرافئ الغابونية     يدير املوانئ جملس إدارة، أما املناولة فمخصخصة
)OPRAG( 

ــور  أداة وخدمة ــيل، -ب  جنت
ندو-ليربفيل    أوِو

 غابون

 غانا تيما ميناء مالك للعقار وأداة اهليئة الغانية للموانئ واملرافئ م عن العملياتفصل وظائف التنظي

 كينيا مومباسا أداة وخدمة اهليئة الكينية للموانئ جتري حالياً خصخصة بعض العمليات

 Cargo Handlingحمطـة حاويات تستغلها شـركة 

Corporation Ltd) وهي شركة عمومية مستقلة( 
 موريشيوس  لوي-بور  ميناء مالك للعقار وأداة للموانئهيئة موريشيوس 

 املغرب الدار البيضاء، احملمدية خدمة )ODEP(مكتب استغالل املوانئ  تابع لوزارة التجهيز والنقل

Cornelder de Mozambique 
SCDN 

Mersey Docks (MPHC) 

ــكك  ــئ والس ــركة املوان ش
 (CFM)احلديدية املوازمبيقية 

 ارميناء مالك للعق
 ميناء مالك للعقار
 ميناء مالك للعقار

 مابوتو
 ناكاال
 بريا

 موزامبيق

اهليئـة الناميبية للمـوانـــئ    حمطة السوائب يديرها القطاع اخلاص
)Namport( 

ــيج  أداة وخدمة ــتز، خل لودري
 والفيس

 ناميبيا

توقـيع بـروتوكول اتفـاق مع ميناء أنفري يف كانون           
بات املوانئ النيجريية    ملراقبة حسا  ٢٠٠١ديسمرب  /األول

 بغية تيسري خصخصة اهليئة النيجريية للموانئ

)NPS(اهليئة النيجريية للموانئ  ــورت  خدمة ــوس، ب الغ
 هاركورت، وغريمها

 نيجرييا

 السنغال داكار أداة وخدمة ميناء داكار املستقل املناولة خمصخصة

 تنـزانيا دار السالم ميناء مالك للعقار  للمرافئاهليئة التنـزانية Hutchinson Port Holdings:  حمطة حاويات

 توغو لومي ميناء مالك للعقار وأداة ميناء لومي املستقل دملاس: حمطة حاويات

الديـوان تابع لوزارة النقل، وتعمد السلطات حالياً إىل         
استكمال النصوص القانونية من أجل اجتذاب القطاع       

 )ح قانون املوانئمثل تنقي(اخلاص إىل العمليات املرفئية 

ديوان البحرية التجارية واملوانئ  تونس تونس العاصمة خدمة

 .اهليئات الوطنية للموانئ وأمانة األونكتاد :املصدر
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 املرفق الرابع

 ٢٠٠٠ و١٩٩٧النقل باحلاويات يف املوانئ األفريقية بني 

جمموع الوحدات اليت 
 تعادل عشرين قدما

٢٠٠٠ 

جمموع الوحدات اليت 
 عشرين قدماتعادل 

١٩٩٩ 

جمموع الوحدات اليت 
 تعادل عشرين قدما

١٩٩٨ 

جمموع الوحدات اليت 
 تعادل عشرين قدما

١٩٩٧ 
التجمع 
 اإلقليمي

تصنيف 
 املوانئ البلدان األونكتاد

ترتيب 
عام 
٢٠٠٠ 

٩٤١ ٧٣٣ ١ ٠٧٩ ٦٩٢ ٩٦٩ ٠٨٥ ١ ٢٩١ ١٠٠ AGPAFA ١ ديربان جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 

٣٩٧ ٣٢٧ ٥١٥ ٩٦٣ ٦٢٨ ٧٢٤ ٦٠١ ٩٨٧ UAPNA ٢ االسكندرية مصر مشال أفريقيا 

٦٠٦ ٩٧٣ ٣٠٩ ٠٨٨ ٤٣٢ ٣٢٩ ٥٨٣ ٠٦٠ UAPNA ٣ دمياط مصر مشال أفريقيا 

٤١٥ ٦٩٤ ٢٦٩ ٩١٥ ٤١٠ ٧٢٨ ٥٢٧ ٨٩٦ UAPNA ٤ بور سعيد مصر مشال أفريقيا 

٤١٦ ١٠٠ ٤٦٨ ٧٢٧ ٤٦٣ ٨٣٥ ٤٣٤ ٦٥٤ AGPAOC ٥ أبيدجان كوت ديفوار غرب أفريقيا 

٣١٦ ٣٨٣ ٣٢٩ ٤٢٨ ٣٣١ ٧٦٦ ٣٩٤ ٩١٣ AGPAEA ٦ كيب تاونا جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 

٢١٠ ٦٨٧ ٢٤٥ ٣٨٢ ٢٨٠ ٩٨٢ ٣١١ ٦٩٥ UAPNA ٧ الدار البيضاء املغرب مشال أفريقيا 

١٨٠ ٠٠٠ ٢٠٥ ١٣٤ ٢٥٠ ٨٤٦ ٢٤٢ ٧١٨ AGPAEA ٨ بورت إليزابيث جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 

٢٣٠ ٠٤٧ ٢٤٨ ٤٥١ ٢٣٢ ٥١٠ ٢٣٦ ٩٢٨ AGPAEA ٩ مومباسا كينيا شرق أفريقيا 

١٢٠ ٨٣٦ ١٦٢ ٤٥٤ ١٩٠ ٣٢٥ ٢١٦ ٠٥٢ UAPNA ١٠ اجلزائر العاصمة اجلزائر مشال أفريقيا 

١٢٧ ٤٢١ ١٦١ ٥٨٤ ٢٠١ ٦٥٣ ٢١٤ ٧٧٠ UAPNA ١١ رادس تونس مشال أفريقيا 

١٤٠ ٢٦٠ ١٦٩ ٦٨٧ ١٩٧ ٩٠٠ ١٦٩ ٦٧٩ AGPAOC ١٢ تيما غانا غرب أفريقيا 

١١٠ ٨٣٦ ١١٥ ٠٣٩ ١٤٩ ٠٠٠ ١٦٥ ٠٠٠ AGPAOC ١٣ داكار السنغال غرب أفريقيا 

١١٦ ٩٥٦ ١٣٦ ٤١٧ ١٤٤ ٢٦٩ ١٥٧ ٤٢٠ AGPAEA ١٤  لوي-بور  موريشيوس شرق أفريقيا 

١٢٣ ٧٣٤ ١٤٥ ٢٨٦ ١٤٦ ١٧٢ ١٥٤ ٣٨٩ AGPAEA جزيرة ريونيون   شرق أفريقيا
 )فرنسا(

 ١٥ لو بور

٩٨ ١٠١ ١٠٢ ٣٣٩ ١٣٧ ٥٤٠ ١٣١ ٤٦٦ AGPAOC ١٦ أبابا نيجرييا غرب أفريقيا 

١٤٨ ٨٧٢ ١٣٦ ٢١٧ ١٢٨ ٧٩١ ١٢٧ ١٢٦ AGPAEA ١٧ جيبويت جيبويت شرق أفريقيا 

١١٦ ٨٣٥ ١١٨ ٣٧٤ ١٢٠ ٧٧٢ ١٢٦ ٩٥٨ AGPAOC ١٨ دواال  الكامريون غرب أفريقيا 

١٠٣ ٤٣٢ ١٠٨ ٣٦٢ ١٠٦ ٣٠٤ ١١٧ ٩١٢ AGPAEA ١٩ دار السالم تنـزانيا شرق أفريقيا 

٦١ ٣١٨ ٦٩ ٧٠٨ ٨٢ ٢٤٤ ٩٤ ١٨٢ AGPAEA ٢٠ بور سودان السودان شرق أفريقيا 

٥٤ ٢٩٣ ٥٧ ٤٤١ ٥٨ ٨٨٢ ٨١ ٨٦٢ AGPAOC ٢١ كوتونو بنن غرب أفريقيا 

٥٣ ٠٦٧ ٦٢ ٠٧٨ ٦٦ ٥١٣ ٦٧ ٠٦٢ AGPAEA ٢٢ تاماتايف مدغشقر شرق أفريقيا 

٤٧ ٨٥٥ ٤٧ ٥٢١ ٥٠ ٢٤٦ ٥٧ ٣٥٠ AGPAOC ٢٤ لومي  توغو غرب أفريقيا 

٤٠ ٤٥٩ ٤٣ ٧٥٣ ٥٠ ٦٨٨ ٤٤ ٤٣١ AGPAOC ٢٥ كوناكري  غينيا غرب أفريقيا 

٣٣ ٤٢٦ ٤٢ ١٠٧ ٤١ ٩٨٤ ٤١ ٩٨٤ UAPNA ٢٦ وهران اجلزائر مشال أفريقيا 

٣٦ ٦٥١ ٢٦ ٩٥٨ ٣٨ ٢١١ ٤٠ ٠٥٩ AGPAOC ٢٧ ليربفيل غابون غرب أفريقيا 

٤٧ ٧٥٢ ٢٩ ٣٤١ ٣٧ ٨٤٣ ٣٩ ٨٠٥ AGPAOC ٢٨ ورادي تاك غانا غرب أفريقيا 

١٧ ٥٣٦ ٢٣ ٩٨٢ ٣٠ ٣٤٠ ٣٤ ٨٧١ AGPAEA ٢٩ مابوتو موزامبيق شرق أفريقيا 

٣٧ ٥٢٢ ٣٦ ٠٩٠ ٣٢ ٧٣٧ ٣٤ ٤٩٨ AGPAEA ٣٠ بريا موزامبيق شرق أفريقيا 

٢٥ ٠٢٥ ٣١ ٦٠٦ ٣٢ ٨١٨ ٣٣ ٧٠٠ AGPAEA ٣١ خليج والفيس ناميبيا  شرق أفريقيا 

١٩ ٣٧٤ ١٥ ١٩٧ ٢٦ ٧٤٥ ٢٩ ٨١٧ UAPNA ٣٢ أغادير املغرب ريقيامشال أف 

١٩ ٦٤٩ ٢٥ ٢٤٠ ٣٠ ٠٠٣ ٢٨ ٧٤٣ AGPAOC ٣٣ باجنول غامبيا غرب أفريقيا 

٢٢ ٨٦٤ ١٨ ٣٦٤ ١٩ ١٣٠ ٢٧ ٦٦٥ AGPAOC ٣٤ نواكشوط موريتانيا غرب أفريقيا 

٩ ٠٠٠ ١١ ٧٩٩ ٢٢ ٦٤٦ ٢٥ ٤٥٣ UAPNA ٣٥ سكيكدة اجلزائر مشال أفريقيا 
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٢٠٠٠ 
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 عشرين قدماتعادل 

١٩٩٩ 
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 تعادل عشرين قدما

١٩٩٨ 

جمموع الوحدات اليت 
 تعادل عشرين قدما

١٩٩٧ 
التجمع 
 اإلقليمي

تصنيف 
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ترتيب 
عام 
٢٠٠٠ 

١٠ ٧٣٣ ١٤ ٧٢٢ ١٩ ٤٩٣ ٢٥ ٢٠٧ AGPAEA ٣٦ ناكاال موزامبيق شرق أفريقيا 

٢٦ ٥١٨ ٢٧ ٥٤٢ ٣٢ ٢٦٣ ٢٤ ٠٧٨ AGPAEA ٣٧ إيست لندن جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 

٨ ٣٢٦ ٢٠ ٢٠٠ ٢١ ٠٠٠ ٢٣ ٥٧٣ AGPAOC ٣٨ لوبيتو أنغوال غرب أفريقيا 

١٣ ٣٠٦ ٢١ ٢٠٠ ١٥ ٤٣١ ٢٢ ٠٠٠ AGPAOC ٣٩  نوار-بوانت  الكونغو غرب أفريقيا 

١٦ ١٠٠ ٢١ ١٠٠ ١٨ ٨٩٨ ١٩ ٧٠٠ AGPAEA ٤٠ بور فيكتوريا سيشيل غرب أفريقيا 

١٢ ١٠٨ ١٥ ١٣١ ١٥ ٢٤١ ١٦ ٧٥٨ UAPNA ٤١ طنجة املغرب  مشال أفريقيا 

١٠ ١٤٤ ١٣ ١٦١ ١٣ ١٢١ ١٣ ٠٠٠ AGPAEA ٤٢ ماساوا إريتريا شرق أفريقيا 

٣٤ ٧٥٦ ١٤ ٤٧٩ ٢٦٨ ٣٠٠ AGPAEA ٤٣ قصب إريتريا شرق أفريقيا 

   ) ميناء٤٣ (اجملموع األول ٥ ٥٦٩ ٥٣٩ ٥ ٧٥٣ ١٣٨ ٦ ٣٢٩ ٠١٧ ٧ ١٠٢ ٨٣٤

   )تقدير املوانئ األخرى املتبقية (اجملموع الثاين ٨٦ ٨٧٥ ١٠٠ ٣٦١ ١٣٣ ١٤١ ١٥١ ٢٩١

   اجملموع الثاين+ اجملموع األول = اجملموع الثالث  ٥ ٦٥٦ ٤١٤ ٥ ٨٥٣ ٤٩٩ ٦ ٤٦٢ ١٥٨ ٧ ٢٥٤ ١٢٥

   موانئ أقل البلدان منواً ٨٣٢ ٠٩٠ ٨٧١ ٦١٣ ٩٢٣ ٠٨٦ ١ ٠١٧ ٧٥١

 .البيانات الواردة خبط مائل تقديرات من أمانة األونكتاد :مالحظة

 .أمانة األونكتاد :املصدر

 AGPAEA  =رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي . 
 UAPNA    =احتاد إدارات املوانئ يف مشال أفريقيا . 
 AGPAOC  =ة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيارابطة إدار. 
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 املرفق اخلامس

 العناوين اإللكترونية لبعض املوانئ األفريقية واملنظمات اإلقليمية

www.afriports.org  لبلدان األفريقية للتعاون يف جمال املوانئارابطة 
www.pmaesa-agpaea.org رابطة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي 
 ق أفريقياشر 
www.port.dj  جيبويت 
www.kenya-ports.com  كينيا 
www.mauport.com/http://mpa.intnet.mu  موريشيوس 
www.reunion.port.fr  ريونيون 
www.tanzaniaports.com  تنـزانيا 
 اجلنوب األفريقي 
www.portnet.co.za  جنوب أفريقيا 
www.cfmnet.co.mz  موزامبيق 
www.namport.com  ناميبيا 

 احتاد إدارات املوانئ يف مشال أفريقيا 
 اجلزائر  
www.annaba-port.com   عنابة 
www.skikda-port.com   سكيكدة 
www.portalger.com.dz   اجلزائر العاصمة 
www.portdebejaia.com.dz   جباية 
www.oran-port.com   وهران 
www.rafimar.com      www.imsalex.com  مصر 
www.odep.org.ma  املغرب 
  

www.pmawca-agpaoc.org رابطة إدارة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيا 
www.mowca.org املنظمة البحرية لدول غرب ووسط أفريقيا 
www.eplobito.com  أنغوال 
www.cameroonports.com  الكامريون 
http://www.enapor.cv  الرأس األخضر 
www.congoport-papn.com  الكونغو 
www.paa-ci.org  كوت ديفوار 
www.ifrance.com/websystemes/oprag  غابون 
www.gamport.gm  غامبيا 
www.eti-bull.net/pac/  غينيا 
www.tpsnet.org     www.rapide-pana.com  السنغال 
www.nigeria-ports.com  نيجرييا 
www.togoport.com  توغو 
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 احلواشي
" Expériences de la participation du secteur privé dans les ports africains "تـناول هذا املسح، املعنون   )١( 

ومت تلقي  .  ميناء من مجيع مناطق القارة     ٥٠والذي اختذ شكل استبيان،     ) جتارب من مشاركة القطاع اخلاص يف املوانئ األفريقية       (
 يف املائة من إمجايل     ٩٢، كانت حركة مرور احلاويات من تلك املوانئ تقدر ب             ٢٠٠٠ويف عـام    .  ميـناء  ٤٦ رداً يـتعلق ب        ٣٤
وحىت يف املوانئ اليت تدار إدارة خاصة، تأتت الردود إما من هيئات     .  يف جمموع املوانئ األفريقية    ماً تعادل عشرين قد   ات اليت وحدال

 .هذا، ولن تنشر نتائج هذا املسح. املوانئ وإما من الوزارات املكلفة باملوانئ
" "Comparative analysis of deregulation, commercialization and privatization of portsاألونكـتاد،   )٢( 

 .١٩٩٥، )UNCTAD/SDD/PORT/3 ()حتليل مقارن لتحرير املوانئ وتسويقها وخصخصتها(
" "Guidelines for Port Authorities and Governments on the privatization of port facilitiesاألونكتاد،  )٣( 

 .١٩٩٨، )UNCTAD/SDTE/TIB/1 ()رفئيةمبادئ توجيهية هليئات املوانئ واحلكومات بشأن خصخصة املرافق امل(
 . ماليني يورو يف الوقت الراهن٦تكلفة مرفاع احلاويات الواحد على سبيل املثال تتجاوز  )٤( 
اخلصخصة هي حتويل ملكية السلع أو حتويل اخلدمات من القطاع العام إىل القطاع : "تعريف األونكتاد )٥( 
 ).UNCTAD/SDTE/TIB/1" (اخلاص

ـ    )٦(   يف املائة من املوانئ يف العامل متت ١٠أقل من "رابطة الدولـية للموانـئ واملرافـئ فإن    حسـب ال
أما األغلبية الساحقة املتبقية فتعتمد على تنظيم خمتلط جيمع بني هيئات املوانئ والشركات اخلاصة احلائزة  . خصخصـتها 

سية التابع للرابطة الدولية للموانئ واملرافئ،      الـتقرير النهائي للفريق العامل املعين باإلصالحات املؤس       " (عـلى امتـياز   
 ).١٩٩٩أبريل /نيسان

 .٢٠٠٢، البنك الدويل، )التوقعات االقتصادية العاملية" (Global Economic Prospects"انظر  )٧( 
 ١٢,٩٧إن تكاليف الشحن والتأمني، مقارنة بقيمة الواردات اليت تشمل التكلفة والتأمني وأجور الشحن، تبلغ  )٨( 

استعراض " ("Review of Maritime Transport 2002، انظر ٢٠٠١يف عام ) باستثناء جنوب أفريقيا(يف املائـة بالنسبة ألفريقيا  
 .، األونكتاد)١٤اجلدول ) (٢٠٠٢النقل البحري لعام 

، وهي نسبة تفوق بأربعة     ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ٢٠,٨دفعـت هذه البلدان تكاليف شحن تقدر ب            )٩( 
 .عاف املتوسط العامليأض

 )١٠( Prospects for Development") "٢٠٠٢، البنك الدويل، )آفاق التنمية. 
 )١١( "East Africa: Transport cost, competitiveness and export performance) " تكلفة النقل : شـرقي أفريقيا

ديسمرب / كانون األول  ٨-٦ زجنبار،   جتماع التجارة والنقل،  الإمبويل  . ، وثيقة أعدها إ   )والقـدرة على املنافسة وأداء الصادرات     
٢٠٠١. 

 )١٢( Bulletin sur les Transports no 21) ٢٠٠١، األونكتاد، )نشرة وسائط النقل. 
 )١٣( Human Resources and Institutional Development in African Ports") "   تنمـية املـوارد البشرية وتطوير

 ).RAF/89/028 (١٩٩٠مارس /، األونكتاد، آذار) املوانئ األفريقيةالقدرات املؤسسية يف
 أساساً إىل استحداث إجراءات مجركية، وقد أفضى        ٢٠٠١يونيه  /يعـزى اكتظاظ ميناء الغوس منذ حزيران       )١٤( 

 .هذا الوضع إىل حتويل عمليات النقل إىل موانئ البلدان اجملاورة كما أفضى إىل تفاقم التكاليف
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 بـرنامج الشراكة من أجل تنمية أفريقيا على أمهية االستثمار اخلاص يف البىن التحتية للقارة                يركـز  )١٥( 
 ).www.NEPAD.orgانظر (وتنميتها 

 .باستثناء مجهورية جيبويت اليت ليست عضواً يف اجلماعة )١٦(
ط النقل يف   نظمـت جلنة النقل واملواصالت يف اجلنوب األفريقي منتدى حول االستثمارات يف وسائ             )١٧( 

  ).www.satcc.org: انظر (٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦-٢٤الفترة 
 .املرجع نفسه )١٨( 
توصـي رابطـة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي أعضاءها هبذا النموذج أيضاً؛ انظر الرسالة                  )١٩( 

 .٢٠٠٢اإلخبارية للرابطة، الفصل الثاين 
الورقة املعنونة " (White paper on national commercial ports policy"طفات من انظـر يف املرفق األول مقت  )٢٠( 

 .٢٠٠٢مارس / آذار٦، ")البيان األبيض عن سياسة املوانئ التجارية الوطنية"
 .مل يشمل املسح إصالح العمل وإمنا ركز على آثار الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام على صعيد العمالة )٢١( 
انظر (كز برنامج الشراكة من أجل تنمية أفريقيا على أمهية االستثمار اخلاص يف البىن التحتية للقارة وتنميتها             ير )١٥( 

www.NEPAD.org.( 
 . جيبويت اليت ليست عضواً يف اجلماعةباستثناء مجهورية )١٦(
-٢٤ائط النقل يف الفترة نظمت جلنة النقل واملواصالت يف اجلنوب األفريقي منتدى حول االستثمارات يف وس )١٧( 

  ).www.satcc.org: انظر (٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦
 .املرجع نفسه )١٨( 
توصـي رابطـة إدارة املوانئ يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي أعضاءها هبذا النموذج أيضاً؛ انظر الرسالة                  )١٩( 

 .٢٠٠٢اإلخبارية للرابطة، الفصل الثاين 
الورقة املعنونة " (White paper on national commercial ports policy"قتطفات من انظـر يف املرفق األول م  )٢٠( 

 .٢٠٠٢مارس / آذار٦، ")البيان األبيض عن سياسة املوانئ التجارية الوطنية"
 .مل يشمل املسح إصالح العمل وإمنا ركز على آثار الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام على صعيد العمالة )٢١( 
 ).٢٠٠٢سبتمرب /أيلول (Containerisation International (اهليئة الدولية للنقل باحلاويات  )٢٢( 
 يف أكرا ٢٠٠١مايو / أيار٣ و٢، املعقود يف يومي (AFUR)االجتماع الثاين للهيئات املنظمة للمرافق األفريقية  )٢٣( 

 ).غانا(
 املوانئ يف كينيا عقداً إلدارة ميناء مومباسا يف  مع هيئةFelixstowe Port Consultant LTCوقّعـت شـركة    )٢٤( 

 . شهرا١٥ً مدته ١٩٩٦سبتمرب /أيلول
 Guidelines for Port Authorities and Governments on the"لـلمزيد مـن التفاصيل عن القواعد، انظر    )٢٥( 

privatization of port facilities") "ات بشـأن خصخصة املرافق املرفئيةمبـادئ توجيهيـة لسلـطات املـوانئ واحلكـوم(" 
)UNCTAD/SDTE/TIB/1( ١٩٩٨، األونكتاد. 

- - - - - 


