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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  واللوجستیات لجنة النقل
  الدورة السابعة عشرة

  2017/ینایر الثانيكانون  24-23القاھرة، 

  ) من جدول األعمال المؤقتج( 5البند 

  في المنطقة العربیة النقل واللوجستیات

  النقل البحري في المنطقة العربیة

  زـموج

تأتي ھذه الورقة استجابة لما تقرر في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل في اإلسكوا، الذي 
، والمتضمن الطلب إلى اإلسكوا إعداد تصور 2015كانون الثاني/ینایر  28-27انعقد في الرباط خالل الفترة 

أولي لتحدید خطوط مالحیة للربط البحري والنھري بین الدول العربیة، واستكماالً للعرض المرئي حول 
م خالل اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة النقل، التي انعقدت في القاھرة خالل الفترة  الموضوع الذي قُدّ

  .2015 تشرین الثاني/نوفمبر 23-24

تستعرض الورقة دور النقل البحري في التجارة الدولیة، والمساھمة الكبیرة لخطوط النقل بالحاویات 
  فت عبر محور رئیسي یمتد من الموانئ اآلسیویة شرقاً إلى موانئ شمال أوروبا غرباً، مروراً ثّ االتي تك

ك إلى تحسّن في التجارة البینیة في بعدد من الموانئ العربیة وقریباً من بعضھا اآلخر، دون أن یؤدي ذل
  المنطقة العربیة.

م الورقة عدداً من المقترحات لتطویر النقل البحري العربي من خالل تكامل األدوار بین  وتقدّ
  الذي أثبت خبرتھ في ھذا المجال. والشراكات بین القطاعین العام والخاصالحكومات والقطاع الخاص 
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  مقدمة  -أوالً 

  ذي التقرر في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة النقل في اإلسكوا،  استجابة لماتأتي ھذه الورقة  -1
والمتضمن الطلب إلى اإلسكوا إعداد تصور أولي ، 2015كانون الثاني/ینایر  28-27خالل الفترة  في الرباطانعقد 

لبحري والنھري بین الدول العربیة، واستكماالً للعرض المرئي حول الموضوع لتحدید خطوط مالحیة للربط ا
م الذي     24-23في القاھرة خالل الفترة التي انعقدت خالل اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة النقل، قُدّ

  .2015نوفمبر تشرین الثاني/

 تدفقات بر الطارئ على ترتیتطور التجارة الدولیة في العقود األخیرة، والتغیُّ في البدایة الورقة تستعرض  -2
لدور الرئیسي الذي إلى بحث ا. ثم تنتقل 2011و 1990عامي  التجارة الدولیة بین األقالیم الجغرافیة الرئیسیة بین

وط سیما من خالل التطور الكبیر في النقل البحري المنتظم لخط الیلعبھ النقل البحري في تحقیق التجارة الدولیة، و
للنقل الدولي للحاویات بین موانئ الشرق األقصى وموانئ أوروبا الشمالیة،  اً رئیسی اً ل مسارالحاویات. وتتطرق لتشكّ 

  الذي یمر عبر عدد من الموانئ العربیة الواقعة في منطقة الخلیج العربي وبحر العرب والبحر األحمر.

الدور الھام لبعض الموانئ البحریة العربیة في التجارة الدولیة لنقل الحاویات،  تسلط الضوء علىثم  -3
وكذلك الدور الھام الذي تقوم بھ شركة المالحة العربیة المتحدة ضمن المسار الرئیسي للنقل الدولي للحاویات بین 

  الشرق والغرب.

 تعزیز دور الموانئ البحریة العربیة في النقل البحريبغیة بعض المقترحات تتضمن الورقة في الختام و -4
  رى.العالم من ناحیة أخبقیة بلدان ة وبین المنطقة العربیة والعربیة من ناحی بین البلدانالمنتظم للحاویات 

  تطور التجارة الدولیة  -ثانیاً 

قیمة التجارة الدولیة للبضائع بشكل كبیر بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث ارتفعت القیمة  تسارع نمو -5
تریلیون دوالر  2حوالي إلى  1948ملیار دوالر عام  58من حوالي اإلجمالیة للبضائع المتبادلة على مستوى العالم 

خالل العقد األول من القرن الحادي كان . ولكن النمو األقوى 2000تریلیون دوالر عام  6أكثر من  وإلى 1986عام 
  التي سرعان و، 2008نتیجة األزمة المالیة الدولیة التي بدأت عام  2009والعشرین، باستثناء الھبوط الحاد عام 

ما لبث أن تباطأ نمو التجارة الدولیة غیر أن ، 2011و 2010عامي في ما تم تداركھا على مستوى التجارة الدولیة 
  .)1الشكل ( 2014تریلیون دوالر عام  19وصوالً إلى حدود بعدھا 

  ویة یبنوامل تضافر ثالثة عبالكبیر للتجارة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة  االزدھارھذا  ویمكن تفسیر -6
  :)1(یلي وھي كما

في  80من قیمة السلع المتبادلة دولیاً وفي المائة  70یشكل تعزیز دور النقل البحري العالمي الذي   )أ(
ى ل، الذي وصل إسیما مع ظھور وانتشار نمط النقل بالحاویات منذ الخمسینیات من حجم ھذه السلع، الالمائة 

 ؛النضج بعد خمسة عقود من النمو

                                                
)1(  Bost 2014, p. 74. 
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عت التواصل بین الفعالیات رّ تقانات المعلومات واالتصاالت، التي عززت وس ظھور وانتشار  )ب(
 ؛رص جدیدة لالستثمارفإلى لت الوصول االقتصادیة وسھّ 

عام بشأن االتفاق العة نتیجة الرفع التدریجي للقیود والحواجز الجمركیة عن استیراد السلع المصنّ   )ج(
. 1995عام  منظمة التجارة العالمیة بدءاً منواتفاقات  ،1947عام  بدءاً من(الغات)  التعریفات الجمركیة والتجارة

 فقط حالیاً.في المائة  3.9 بعید الحرب العالمیة الثانیة إلىفي المائة  40رسوم الجمارك من  معدل حیث انخفض
ي تحفیز ف وقد لعب تخفیض القیود في بعض البلدان النامیة تحدیداً، مثل الصین والھند والبرازیل، دوراً كبیراً 

  ر األنماط االستھالكیة فیھا.مع تغیُّ  ال سیماان بشري والتجارة الدولیة، بما تمثلھ ھذه البلدان من خزّ 

   2014-1948نمو قیمة التجارة الدولیة خالل الفترة   -1الشكل 
  )األمریكیة بملیارات الدوالرات(

  
  .http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspxونكتاد األ: استناداً إلى بیانات المصدر

 2.3حیث بلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي نسبة  2201النمو االقتصادي العالمي في عام  تباطألقد  -7
وتعتبر ھذه النسبة  . )3(في المائة في نفس السنة 22.، وتزامن مع ذلك نمو في التجارة العالمیة بلغ )2(في المائة

ات أن تنمو التجارة العالمیة أسرع بمرتین من نمو الناتج المحلي یمتواضعة إذ كان من المألوف منذ التسعین
اإلجمالي العالمي، ویضع اقتراب معدل نمو التجارة العالمیة من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ھذا 

االرتباط  2ویوضح الشكل  . )4(الشك صحة النسبة المعھودة الراسخة بین الناتج المحلي اإلجمالي والتجارةموضع 
  . 2014-1975بین النمو على مستوى االقتصاد العالمي والتجارة الدولیة خالل الفترة 

                                                
)2(  UNCTAD 2014, p. 1.  

 .نمو قیمة التجارة العالمیة بعد تعدیلھا الحتساب التضخم وتحركات معدالت الصرف  )3(

)4(  UNCTAD 2014, p. 3. 
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  مؤشر اإلنتاج الصناعي ومؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي والتجارة الدولیة   -2الشكل 
  التجارة البحریة لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي و

  100=1990ساس ، سنة األ2014-1975في الفترة 

  
  .5p.  ,5UNCTAD 201 :المصدر

حادي في بدایة القرن الالصادرات الدولیة  "قیمة"في  الكبیر السابقاالرتفاع  ویالحظ من ناحیة أخرى أن -8
مؤتمر األمم المتحدة وتبین معطیات ھذه الصادرات.  "حجم" الدرجة فيلم یترافق مع نمو بنفس والعشرین 

 2000بین عامي في المائة  13.9أن معدل نمو القیمة الجاریة للصادرات الدولیة بلغ  )األونكتادللتجارة والتنمیة (
في المائة.  4.7 فترة كان أبطأ، حیث بلغخالل نفس ال نمو الحجم اإلجمالي للصادرات الدولیةمعدل .  ولكن 2014و

انطالقاً من سنة األ 3ویبین الشكل    .2000ساس الفرق في وتیرتي نمو الصادرات الدولیة من حیث القیمة والحجم 

  من حیث القیمة والحجم 2014و 2000التباین في نمو الصادرات الدولیة بین عامي   -3الشكل 

  
  .http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspxاألونكتاد یانات ب استناداً إلى: المصدر

  التباین لعدد من العوامل، منھا ما یتعلق بالتضخم العام على الصعید الدولي،  ھذایعزى ویمكن أن  -9
انخفاض القیمة الشرائیة للدوالر، ومنھا ما یرتبط باالرتفاعات المتتالیة ألسعار المواد األولیة وما یترتب علیھ من 
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عولمة حو نمتصاعداً یعكس توجھاً مختلفة، ومنھا النفط ومشتقاتھ. كما أن النمو الكبیر في قیمة التجارة الدولیة ال
ومكونات السلع بین أرجاء العالم قبل وصول عملیات نقل مختلفة ألجزاء إنتاج السلع، وما یترتب على ذلك من 
 ،اإلنتاج في الشرق األقصىتكالیف  مع ارتفاعذلك ى عالوة علو صنّع.ھذه المكونات لشكل المنتج النھائي المُ 

الخجول  المیلسیزداد زخماً العمالت الغربیة، مقابل قیم العمالت المحلیة ارتفاع رتفاع أجور العاملین وا بسبب
 یض المسافاتتخفما یعني المكسیك والوالیات المتحدة، و أفریقیاو من آسیا باتجاه أوروبا اإلنتاج إعادة تموضعنحو 

  .)5(بین أماكن اإلنتاج وأماكن االستھالك على مستوى العالم

  رة العالمیةر حصة إجمالي التجارة بین المناطق الجغرافیة في التجاتغیُّ   -4شكل ال
  2011و 1990بین عامي 

  )مئویةالنسبة بال(

  
  .p.2013 WTO , 77: المصدر

                                                
)5(  BRS 2015, p. 88. 
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واضحاً في ترتیب تدفقات التجارة في العالم كما تغیُّ  2011و 1990وقد شھدت الحقبة الممتدة بین عامي  -10 راً 
. حیث یبین القسم األعلى من الشكل توزع قیمة تدفقات التجارة الدولیة ما بین األقالیم الجغرافیة 4یبین الشكل 

شكل ویبین القسم السفلي من ال 1990الرئیسیة في العالم كنسبة مئویة من القیمة اإلجمالیة للتجارة الدولیة في عام 
. تجدر اإلشارة إلى أن تدفقات التجارة ال تتضمن التجارة الدولیة ضمن األقالیم الجغرافیة 2011توزعھا في عام 

   2011و 1990في المائة من إجمالي التجارة الدولیة لعامي  54في المائة و 53(الداخلیة) والتي كانت تعادل 
 . )6(على التوالي

الجغرافیة  محاصل في ترتیب تدفقات التجارة الدولیة بین مختلف األقالیر الملخصاً للتغیُّ  1ویبین الجدول  -11
  .2011-1990بین عامي 

  جغرافیةالتجارة الدولیة بین مختلف األقالیم ال تدفقاتر تغیُّ   -1الجدول 
  2011و 1990بین عامي 

1990  2011  
  النسبة  التدفق بین  الترتیب  النسبة  التدفق بین  الترتیب

  8.8  أوروبا - آسیا  1  10.2  الشمالیةأمریكا  - آسیا  1
  7.8  أمریكا الشمالیة - آسیا  2  8.1  أوروبا - آسیا  2
  5.1  الشرق األوسط - آسیا  3  7.8  أوروبا - أمریكا الشمالیة  3
  4.8  أوروبا - أمریكا الشمالیة  4  3.6  رابطة البلدان المستقلة - أوروبا  4
  3.6  البلدان المستقلةرابطة  - أوروبا  5  3.4  أفریقیا - أوروبا  5
  2.3  أفریقیا - أوروبا  6  3.2  الشرق األوسط - آسیا  6

  .WTO 2013, pp .75-78 : استناداً إلى بیانات منظمة التجارة العالمیةالمصدر

شھدت تراجع تدفق التجارة بین آسیا وأمریكا الشمالیة من  2011-1990أن الفترة  1 ویتبین من الجدول -12
تدفق  ارتفعوأوروبا إلى المرتبة األولى. و المرتبة الثانیة، مقابل ارتقاء تدفق التجارة بین آسیاالمرتبة األولى إلى 

في المائة من التجارة العالمیة، إلى  3.2، بحصة 1990التجارة بین آسیا والشرق األوسط من المرتبة السادسة عام 
العالمیة، حیث تجاوز ھذا التدفق تدفقات التجارة بین في المائة من التجارة  5.1بحصة  2011المرتبة الثالثة عام 

  أمریكا الشمالیة وأوروبا وبین أوروبا ورابطة البلدان المستقلة وبین أوروبا وأفریقیا.

كما تجدر اإلشارة إلى الدرجة العالیة من عدم الیقین من ناحیة التنبؤ بما ستؤول إلیھ التدفقات الرئیسیة  -13
  :)7(ویعود مصدر عدم الیقین في ھذا الشأن إلى أربعة عوامل أساسیة بل. للتجارة الدولیة في المستق

ت حیث تدفع جمیع المؤشرا ،الركود الذي تشھده االقتصادات األوروبیة والوالیات المتحدة والیابان  )أ(
 ؛كل قوي على النمو في بقیة العالمتجاه توقع فترة طویلة من النمو الضعیف، األمر الذي یمكن أن یؤثر بش

 ؛على البلدان المجاورة لھا مباشرةإعادة تركیز االقتصادات الناشئة على أسواقھا الداخلیة و  )ب(

                                                
)6(  WTO 2013, p. 77. 

)7(  Guerrrero 2014, p. 83. 
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الصعوبات التي تواجھ البلدان غیر الساحلیة للنفاذ إلى النقل البحري، ما یزید من صعوبة القدرة   )ج(
 ؛البلدان النامیة منھا ال سیمان، والتنافسیة لصادرات ھذه البلدا

لتي تتعرض لھا خطوط وعقد النقل الدولي، مثل كارثة فوكوشیما النوویة التي المخاطر الطبیعیة ا  )د(
ت لكترونیامتعددة الجنسیات من خالل تأثیرھا على صناعات السیارات واإلالظم اإلنتاج أظھرت مدى ھشاشة نُ 

 ندیة.لالتي كانت قد تأثرت قبل ذلك بالفیضانات التای

  المیةأھمیة النقل البحري للتجارة الع  -ثالثاً 

ر أنإذ لحركة التجارة العالمیة،  رئیسي حاملالنقل البحري  -14 من قیمة في المائة  70ما یعادل  یمثل ھیقدّ
واع أن خمسةوتتوزع حركة النقل البحري للبضائع بشكل عام بین  . )8(حجمھافي المائة من  80التجارة العالمیة و

  ، حسب طبیعة المادة المنقولة:رئیسیة

 ؛، مثل النفط ومشتقاتھالسائبة السائلةنقل البضائع   )أ(
 ؛الفحم والفلزات والفوسفات وغیرھامثل الحبوب واألسمدة و الجافة،نقل البضائع السائبة   )ب(
 ؛دیدنقل البضائع العامة، مثل األخشاب والح  )ج(
 ؛نقل البضائع المختلفة بالحاویات  )د(

 .)RoRo(عن طریق عبارات الدحرجة  والمركبات نقل الشاحنات  (ھ)

، لیصل الحجم اإلجمالي 2013عام في المائة  3.8وقد نمت التجارة البحریة من حیث الحجم بمعدل  -15
للبضائع الجافة بجمیع في المائة  70.2ملیار طن، توزعت ما بین  9.6ما یقارب للبضائع المنقولة بحراً إلى 

للبضائع في المائة  29.8ت)، و(بضائع جافة سائبة، بضائع عامة وحاویا ملیار طن 6.7، أي ما یعادل أنواعھا
ولید نمو لبضائع الجافة الدور األكبر في تتدفقات ا. وقد كان ل)نفط خام ومنتجات البترول والغاز(السائلة المختلفة 

  . )9(في السنة المذكورةفي المائة  5.5البضائع الجافة تدفقات ، حیث بلغ معدل نمو 2013التجارة البحریة عام 

  بین مختلف أنواع  2013اإلجمالي للبضائع المنقولة بحراً عام  توزع الحجم 2ویوضح الجدول  -16
 ھذه البضائع.

، حیث 2013وقد استأثرت السوائب الجافة بالحصة الرئیسیة من حجم البضائع الجافة المنقولة بحراً عام  -17
قولة، یلیھا النفط والغاز في المائة من إجمالي حجم البضائع الجافة المن 30.58ملیار طن أي ما یعادل  2.92بلغت 

ولكن ھذه   في المائة. 16النقل بالحاویات بنسبة حوالي  اً في المرتبة الثانیة ومن ثم البضائع الجافة العامة وأخیر
ر عند أخذ قیمة البضائع المنقولة بدال من حجمھا كما سیرد الحقاً. ویجدر التنویھ ھنا إلى أن األنواع النسب تتغیّ 

من البضائع (البضائع السائبة الجافة والمشتقات النفطیة والبضائع العامة) تُنقل عادة حسب الطلب الثالثة األولى 
راتھ. بمعنى أن السفن التي تنقل مثل ھذه األنواع من البضائع تنتقل من میناء إلى آخر حسب الطلبیات لنقل وتغیّ 

                                                
)8(  Guerrrero 2014, p. 81. 

)9(  UNCTAD 2014, p. 4. 
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طلبیات لھذه الطلبیات بالمنافسة والعالقة بین الالبضائع بموجب عقود التجارة الدولیة، ویتأثر تحدید أسعار النقل 
وتوفر السفن لنقل كل من الطلبیات، ویمكن أن تتفاوت حجوم وأسعار النقل لھذه البضائع بشدة حسب المحاور 

قل عادة راتھا. أما بالنسبة للحاویات، فتُنووجھات النقل والمواسم الفصلیة، ویتأثر ذلك كلھ بالتجارة العالمیة وتغیّ 
ن تبحر على خطوط محددة، ووفق برامج زمنیة دقیقة محددة بالیوم والساعة، أي أن سفن الحاویات تؤم بسف

الموانئ التي تخدمھا في مواعید محددة شبیھة بمواعید مرور القطارات على المحطات التي تخدمھا ضمن الشبكة. 
ع یام األسبوأساعة محددة من أحد  وغالباً تكون مواعید سفن الحاویات أسبوعیة، بحیث تصل إلى المیناء في

ویجري تفریغ وتحمیل الحاویات خالل ساعات تغادر بعدھا السفینة مباشرة إلى المیناء التالي على مسارھا المحدد 
سلفاً. وھكذا، فإن تبادل البضائع المنقولة بحاویات في العالم یتم عبر شبكة من الخطوط المنتظمة التي تشبھ من 

  لنقل الجوي المنتظم للركاب بین المطارات المختلفة.حیث المبدأ خطوط ا

  ن األنماط الرئیسیة للنقل البحريبی 2013توزع حجم النقل البحري العالمي عام   -2الجدول 

  النوع
  2013بحراً عام  ةالمنقولحجم البضائع 

   یة من اإلجماليئوالنسبة الم  (ملیون طن)
  30.58  2920  (أ)البضائع السائبة الرئیسیة

  29.79  2844  النفط والغاز
  23.67  2260  (ب)البضائع الجافة األخرى

  15.96  1524  البضائع المنقولة بالحاویات
  100.00  9548  المجموع

  .UNCTAD 2014, pp. 1-26: استناداً إلى بیانات األونكتاد المنشورة: المصدر

  الحدید، الفحم، الحبوب، البوكسیت واأللومنیا، وصخور الفوسفات. ركازتشمل السوائب الجافة الرئیسیة الخمسة التالیة:   (أ)  

  تشمل البضائع العامة والسوائب الثانویة من منتجات غابات وما شابھھا.  (ب)  

نقل ن العاألخیر ألونكتاد تبعاً لتقریر اوھي  النقل البحري بشكل عام بعدد من العواملتكالیف وتتأثر  -18
  :)10(البحري كما یلي

 الموانئ:  )أ(

 ؛لبنیة التحتیة والتجھیزاتا
 ؛إنتاجیة المیناء

 ؛نموذج تشغیل المیناء
 .المعتمدة في المیناء التعرفات

 :التجارةتدفقات   )ب(

 ؛تجارةتدفقات الفي الالتوازن التوازن أو  
 ؛التجارة حجوم

                                                
)10(  UNCTAD 2015, p. 48.  



E/ESCWA/EDID/2016/IG.1/4(Part II) 
  

-10-  
 

 .التكاملیة في التجارة

 بنیة قطاع النقل البحري:  )ج(

 ؛التنافس 
 ؛خدمات النقل البحري المنتظم المتاحة

 .تنظیم النقل البحري

 :الموقع بالنسبة للشبكة العالمیة للنقل البحري  )د(

 ؛مدى الربط مع الشبكة 
 ؛االقتراب من مركز الشبكة

 .المسافة

 :التشغیلیة للسفنالتكالیف   )ھ(

 ؛طواقم السفنتكالیف  
 ؛الوقود

 .تسجیل السفن

  :التسھیالت  (و)

 ؛تسھیالت التجارة 
 .تسھیالت النقل

 المنقولة: طبیعة البضائع  (ز)
 ؛الشحنات حجوم 

 ؛قیمة البضائع
  .أنواع البضائع

المائة في  70إلى  40أن البلدان النامیة تدفع ما بین  2015الصادر عام ویظھر التقریر األخیر لألونكتاد  -19
وبالمقابل، یكشف التقریر أن البلدان النامیة تدفع . )11(البلدان المتقدمةمما تدفعھ البحري لمستورداتھا  للنقلأكثر 

نامیة نقل مستوردات البلدان التكالیف ارتفاع ویعزو التقریر لنقل صادراتھا أقل مما تدفعھ لنقل مستورداتھا. 
  :بالمقارنة مع البلدان المتقدمة إلى العوامل التالیة

                                                
)11(  UNCTAD 2015. P. XI.  
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لة امن طرق الشحن تبحر السفن  في كثیرعدم توازن التجارة الخارجیة للبلدان النامیة، حیث   )أ( لمحمّ
 ؛تعود منھا فارغةعة إلى البلدان النامیة والمصنّ  ال سیماو بالبضائع

  التجارة، واستمرار وجود العدید من الحواجز یسیر لمتعلقة بالموانئ وتتأخر اإلصالحات ا  )ب(
 ؛أو تصدیراً في البلدان النامیة غیر الجمركیة التي تعیق التجارة استیراداً 

  النقل المرتبطة  تكالیفمما یقلل من ھوامش تخفیض  ،التبادل التجاري حجومانخفاض   )ج(
 ؛باالقتصاد السلمي

مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحریة  ال سیماالربط البحري للبلدان النامیة، ومستوى انخفاض   )د(
 .)LSCI()12(المنتظمة 

تؤثر على نفاذ البضائع إلى األسواق وھي النقل البحري،  تكالیفوتعتبر كفاءة الموانئ من أھم عوامل  -20
في المائة  75إلى في المائة  25من  للتنمیة أن تحسین كفاءة الموانئ فقد أظھر تقریر البنك األمریكي الخارجیة. 

ن ع في بلد متوسط تعني أن یكون البلد بعیداً السیئة  فالموانئفي المائة،  12الشحن البحري بمقدار تكالیف یخفض 
ویتطرق التقریر إلى العوامل التي تقلل من كفاءة بعض الموانئ في بلدان  . )13(في المائة 60أكثر بنسبة  األسواق

للبنى امة الحالة العإضافة إلى  ،الجریمة المنظمةانتشار وأمریكا الالتینیة، ومنھا شدة القیود التنظیمیة الموضوعة 
نیة كانت مرتبطة أمریكا الالتی الموانئ فيالتجارب الناجحة لتحسین كفاءة أنّ ویشیر التقریر إلى  التحتیة في البلد. 

رافق ھذا ت حینما التكالیفانخفاض في من  ھبشكل رئیسي بانخراط القطاع الخاص في إدارة الموانئ وما نتج عن
  .أو المنافسةالتنظیم عن طریق سواء ات االحتكارسطوة تقلیل و سوق العمل االنخراط بإصالح

  خطوط النقل المنتظمة للحاویات  -رابعاً 

   كما یوضح البضائع المنقولة بحراً  حجم إجمالي منفي المائة  16 تمثل الحاویات حالیاً ما یعادل -21
یث تقدر ، ححجمھاقیمة البضائع المنقولة ولیس ساس أولكن النسبة ترتفع كثیراً عند المقارنة على   .2الجدول 

من قیمة البضائع المنقولة بحراً في المائة  60ل ما یعادل تمثّ  المنقولة بالحاویات قیمة البضائعأن بعض المصادر 
  . )14(على مستوى العالم

ة، ععة أو نصف المصنّ المصنّ  ال سیماالحاویات للعدید من البضائع الجافة، والنقل ب ویعود رواج نمط -22
 تخفیف أزمنة ، ناھیك عنحمایة البضائع من التلف ومن الفواقد والنقصان ،وأھمھامن النقل ھذا النمط مزایا ل
تحمیل وتنزیل البضائع ضمن موانئ المقصد والمصب والموانئ الوسیطة، إضافة إلى المرونة التي  تكالیفو

طرقي لسواء بالنقل ا ،إلى مقصدھا النھائي براً البضائع وصول عن طریق تقدمھا الحاویات للنقل متعدد األنماط 
  بالشاحنات أو بالنقل بالسكك الحدیدیة.

                                                
)12(  Linear Shipping Connectivity Index.  

)13(  Micco and Perez 2002.  

)14(  shipping-http://www.statista.com/topics/1367/container.  
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ة لسفن حیث بلغت السعة اإلجمالیالكبرى العالمیة النقل بشكل رئیسي شركات تقوم بھ الحاویات النقل ب -23
في نھایة عام  ))TEU( تعادل عشرین قدماُ  (وحدةحاویة نمطیة  ملیون 19.94الحاویات المتاحة في السوق 

قل أكبر عشرین شركة لنإذ واصلت ویتصف قطاع النقل بالحاویات بالتركیز الكبیر لرأس المال،  . )15(2015
السعة في المائة من  86.2حصتھا مجتمعة  بحیث بلغت 2014عام حصة السوق العالمي  علىھیمنة الالحاویات 
المتخصصة في متابعة  Alphalinerاستناداً إلى مؤسسة  2015في كانون الثاني/ینایر لنقل الحاویات اإلجمالیة 

شركة متخصصة لنقل  30توزع حجم أسطول الحاویات بین أكبر  5ویبین الشكل  . )16(النقل البحريشؤون 
  .2015نوفمبر ني/العالم بتاریخ تشرین الثاالحاویات في 

  2015تشرین الثاني/نوفمبر في شركة نقل بالحاویات في العالم  30حصص أكبر   -5 الشكل

 
  .http://www.alphaliner.com/top100: المصدر

ین حاویة الیم 3الدانماركیة المرتبة األولى بسعة إجمالیة تقارب  Maerskشركة  احتالل 5 ویوضح الشكل -24
الفرنسیة المرتبة  CMAتحتل شركة وملیون حاویة نمطیة،  2.7بحصة  السویسریة  MSCنمطیة، تتلوھا شركة

 ملیون حاویة نمطیة. 1.80الثالثة بسعة 

 ،شركة المالحة العربیة المتحدةبین ھذه الشركات العالمیة تحتلھا  15إلى أن المرتبة  وتجدر اإلشارة -25
 ، وكانت قدالحالي دبيمقر الشركة  حاویة نمطیة.  502.487قدرھا  سفن حاویات بسعة إجمالیةاسطول  بتشغیلھا
 قطروالكویت والعراق والبحرین العربیة المتحدة و عربیة: اإلماراتدول  بالتشارك بین ست 1976عام  تأسست

                                                
  ./https://worldmaritimenews.com/archives/180237 2015كانون الثاني/ینایر  13اطلّع علیھ في   )15(

)16(  BRS 2015, p. 93. 
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 ویتركز وتتمیز الشركة بأن معظم السفن التي تشغلھا ھي من الحجم الكبیر  .)17(والمملكة العربیة السعودیة
  .)18(نشاطھا في المقام األول على الخطوط الرئیسیة بین الشرق والغرب

سریعة،  راتأحیاناً تغیُّ  السوق هھذ تشھدفي العالم، شركات نقل الحاویات الكبرى استقرار ترتیب رغم و -26
الحاویات في ناقالت بین  14التي ارتقت ثالثة مراتب لتحتل المرتبة  PILكة لشر 2013مثل النمو السریع عام 

شھد السوق أیضاً اختفاء ت. وبالمقابل، 5، كما یوضح الشكل 2015في عام  19، لتعود مجدداً إلى المرتبة )19(العالم
   2013التي خرجت من السوق عام  STX Pan Oceanشركات أخرى وخروجھا من السوق مثل شركة 

 Grand Chinaشركتا  2013في بدایة تلك السنة، وكذلك خرجت من السوق عام  30بعد أن كانت تحتل المرتبة 
  بعد خمس سنوات وأربع سنوات من العمل، وخرجت كذلك من السوق شركة  Hainan POSو

Maestra Navegacao e Logistica سة ب المنافبعد أقل من ثالث سنوات من العمل على السواحل البرازیلیة بسب
  .)20(الشدیدة التي تعرضت لھا من شركات محلیة أخرى تستخدم سفناً أكبر وأكثر توفیراً للوقود

طلب بناء سفن عمالقة تتراوح إلى  شغلینكبار المُ اندفاع استمرار  2013ظھر سوق سفن الحاویات عام تُ و -27
التشغیلیة لنقل الحاویة الواحدة، على تكالیف خفض التسریع ألف حاویة نمطیة، بھدف  19ألف و 13سعاتھا بین 

اقض یتنرض نقل الحاویات، عفائض في السباق الذي یؤدي إلى وھذا  ب. غروالشرق الخطوط البحریة بین ال
 بیرةك. ویطرح بعض المراقبین خطورة وتھور ھذا االتجاه لطلب سفن ة السلبیةالعالمی ةالقتصادیمع التوقعات ا

للوقود، بالمقارنة مع إمكانیة الوصول لنتائج مماثلة من خالل تحسینات تقنیة  حديالواالحجم لتوفیر االستھالك 
  .)21(عقدة) 24-24عقدة بدالً من  22-21للسفن القائمة وتشغیلھا بسرعات أقل من سرعاتھا التصمیمیة (

مستقبل، حاویات في الللنقل بال قةعمالسفن  بناءتوجھ نحو جدوى الوتتساءل بعض التقاریر الفنیة عن  -28
رصفة األبناء حیث ستستقبل ھذه السفن من إضافیة في الموانئ التي ات استثمارلما یترتب على ذلك من 

 24000-22800لبناء سفن تبلغ سعتھا  أن التوجھحیث   .یةروافع القنطرالسیما  ، وال)22(والتجھیزات الالزمة
ذلك ینعكس متراً، مع  487وطولھا  اً متر 64نحو سیبلغ  في ھذه الحالة حاویة نمطیة، سیعني أن عرض السفن

جال في مخبراء مع العلم بأن الالزمة لتناولھا. الروافع القنطریة ال أذرعأرصفة الموانئ وطول طول وعمق على 
  .)23(متراً  450-400طول السفن المستقبلیة تجاوز یالبحري یرون أن من غیر المحتمل أن النقل 

صف عند لى النتنخفض إالتشغیلیة لنقل الحاویة النمطیة أن التكالیف ھناك ما یشیر إلى وفي الواقع،  -29
افتراض على  )24(حاویة 2500أقل من حمولتھا حاویة بدالً من استخدام سفن صغیرة  5000 تھاحمولاستخدام سفن 

التوجھ ومن ھنا حاویة.  4000تھا سفن حمولاستخدام عند في المائة  20إلى نسبة امتالء السفن الكبیرة وتنخفض ال
                                                

)17(  profile-http://www.uasc.net/en/company.  

)18(  UNCTAD 2014, p. 41.  

)19(  BRS 2014, p. 89.  

)20(  BRS 2014, p. 84.  

)21(  BRS 2014, p. 86.  

)22(  OECD/ITF 2015, p. 10.  

)23(  UNCTAD 2014, p. 71.  

)24(  http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c6en.htmlRodrigue 2013. Available at .  
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 ال سیما ،لتنافسیة التي یتعرض لھا قطاع النقل بالحاویاتل ، نظراً التشغیلتكالیف لتخفیض بناء سفن عمالقة نحو 
اً من ض كثیرمعینة تخفّ انخفاض الطلب على النقل أو عند انخفاض أسعار الوقود إلى أقل من حدود  في حاالت

كونات مح المتأتیة من تخفیض استھالك الوقود المستخدم لنقل الحاویة النمطیة بالمقارنة مع بقیة ھوامش الرب
  .6یوضحھا الشكل اإلجمالیة لنقل الحاویات التي  التكلفة

  اإلجمالیة التكلفةتوزیع نسبة مكونات تكالیف نقل الحاویات إلى   -6الشكل 

  
  . 2013Rodrigue: المصدر

لفة السفینة تكتشكل ، إذ اإلجمالیة لنقلھا للتكلفةبالنسبة نقل الحاویات مكونات تكالیف  6ویوضح الشكل  -30
كلفة تكّل تشواألصول الثابتة والتشغیل واستھالك الوقود، ذلك شمل یو، إجمالي تكالیف النقل منفي المائة  23

موانئ المناولة في الكلفة تشكّل تو .الحاویة وصیانتھااستئجار نفقات ، ویشمل ذلك في المائة 18الحاویة نفسھا 
، للنقل البري)في المائة  25لمحطات +لفي المائة  21( النھائیةالتكلفة من في المائة  46والنقل البري مجتمعین 

 18+ في المائة للسفن 23( كلفة النھائیةتمن الفي المائة  41تشكلالتي  لنقل البحرين امكوّ تكلفة عن وھي تزید 
  في المائة للحاویات).

حركة الحاویات  في المائة من 85 بلدان جنوب شرق آسیا إلى أوروبا غرباً الخطوط البحریة بین  تشكّلو -31
  .)25(القسط األوفر من اقتصادات الحجم وأجود خدمات النقل البحريتشمل في العالم، و

التي تحتل المرتبة األولى في ، مخططاً لشبكة شركة میرسك لخطوط الحاویات في العالم 7ویبین الشكل  -32
  العالم من حیث السعة اإلجمالیة المتاحة لنقل الحاویات.

   

                                                
)25(  UNCTAD 2014, p. 107.  
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  ة میرسك العالمیة لخطوط الحاویاتشبكة شرك  -7الشكل 

  
  .http://www.maersk.com/en/markets: المصدر

سیا ومنھا غرباً باتجاه آخطوط نقل الحاویات بین موانئ بلدان جنوب شرق كثافة  7 من الشكلیتضح  -33
الخلیج العربي والبحر األحمر، ومن ثم یعبر ھذا المحور الكثیف البحر األبیض المتوسط ویقطع مضیق جبل 

ت خر لخطوط الحاویاآوجود تكاثف الشكل طارق لتتكاثف خطوطھ بجوار الموانئ األوروبیة الشمالیة. ویوضح 
األمریكیة، وبینھا وبین موانئ الساحل الشمالي لبلدان أمریكا بجوار موانئ الساحل الشرقي للوالیات المتحدة 

  تكاثف آخر قرب بعض موانئ الساحل الشرقي ألمریكا الجنوبیة.وجود الجنوبیة. وكذلك 

نشوء تحالفات كبرى بین معظم شركات نقل الحاویات التي تعمل على الخط الرئیسي  2015وقد شھد عام  -34
 .3فات رئیسیة على النحو الذي یبینھ الجدول غرب، حیث تشكلت أربعة تحال - شرق

  2015التحالفات الكبرى بین شركات نقل الحاویات عام   -3الجدول 
  الشركات األعضاء  اسم التحالف

2M Maersk, MSC  
Ocean 3  CMA-CGM, CSCL, UASC  
CKYHE  COSCON, K Line, Yang Ming, Hanjin, Evergreen  

G6  Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, MOL, HMM  
  .BRS 2015, p. 92: المصدر

ال تشكل اندماجاً بالكامل وال تلغي المنافسة بین الناقلین ضمن كل  التحالفاتھذه اإلشارة إلى أن وتجدر  -35
خدمات  تقتصر التحالفات عموماً علىو ،جوانب التسویق والتشغیل والشؤون المالیةفي كل ناقل ستقل تحالف إذ ی

والغرض من ھذه التحالفات ھو توفیر خدمات نقل أوسع نطاقاً  ،تشمل المناولة أو المحطاتالبحري وال النقل 
ن التي السفأي من من خالل تنسیق مواعید وصول السفن ومغادرتھا وتحدید وذلك وتواتراً أكبر إلبحار السفن 
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مات الخدعدیل على نمط إذ یستوجب إجراء أي تجمودھا، ھو . وإحدى سلبیات ھذه التحالفات معینةخدمة بستقوم 
  .)26(المقدمة موافقة جمیع الشركاء في التحالف

لي في النصف الشماالنقل البحري الرئیسي بین الشرق والغرب الذي یقع بكاملھ  مسار 8ویبین الشكل  -36
  افنة سعلیھ أو بقربھ أكبر موانئ الحاویات في العالم، التي تتركز فیھا خدمات المُ  موضعتوتللكرة األرضیة، 

) بین السفن الكبیرة العاملة على الخط الرئیسي وسفن الخطوط نقل البضائع/الشحنات من سفینة إلى أخرى(
  .الرافدةالفرعیة الصغیرة 

كل للعمل بشعلى وضع أكبر سفنھا حجماً على ھذا المسار،  وقد دأبت الشركات الكبرى لنقل الحاویات -37
حاویة. وتقوم ھذه  18000، بسعة 3Eیة، ومنھا مثالً سفن طراز بین الموانئ الصینیة وموانئ أوروبا الشمالمباشر 

 الرافدةعیة الفر الخطوطصغر التي كانت تعمل على المسار الرئیسي بالتدریج إلى الشركات بتحویل السفن األ
  ).تفویت بضاعة إلى عدة جھات على التوالي( التوصیل التعاقبيمن خالل 

  غرب ومواقع أكبر موانئ الحاویات -شرقطریق النقل البحري الرئیسي   -8الشكل 

 
  .UNCTAD 2014, p. 107 :المصدر

  األھمیة النسبیة لموانئ الحاویات العربیة  -خامساً 

بوضوح تقدم ویتبین   .)27(2013عام في میناء للحاویات في العالم  05ترتیب أكبر  4یوضح الجدول  -38
 اویات. الحجم السنوي لتناول الحمن ناحیة ، التي تحتل معظم المراتب األولى الصینیة ال سیماوسیویة، الموانئ اآل

إذ یحتل  ناء جبل علي في دبيأھمیة میتبرز ف باللون األصفرمظللة ال عربیة في البلدان اللموانئ أما بالنسبة ل
 بعد أكبرلعربیة ویأتي بین موانئ البلدان اول األملیون حاویة نمطیة، وھو  13.64بحجم تشغیل المرتبة التاسعة 

ویتجاوز میناء روتردام الھولندي الذي  في آسیا (الصین وسنغافورة وكوریا)ثمانیة موانئ عالمیة تقع جمیعھا 
م الموانئ األوروبیّة، على الصعید  30بین الموانئ العربیة میناء جدة، الذي یحتل المرتبة الترتیب في  وهویتل یتقدّ

                                                
)26(  BRS 2015, p. 92.  

)27(  ports-container-world-50-trade/top-industry/global-the-http://www.worldshipping.org/about.  
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 35یون حاویة نمطیة، وبعده میناء الشارقة في اإلمارات العربیة المتحدة، بترتیب مل 4.56العالمي بحجم تشغیل 
شرق بور سعید  ملیون حاویة، وأخیراً میناء 3.34حجم تشغیل بو 41مان بترتیب میناء صاللة في سلطنة عُ ویلیھ 

  ملیون حاویة. 3.12وحجم تشغیل  43بترتیب  في مصر

  العالم لتشغیل الحاویاتمیناء في  50ترتیب أھم   -4الجدول 

 والبلد المیناء المرتبة

  2013 الحجم
(ملیون وحدة 

معادلة لعشرین 
 والبلد المیناء المرتبة قدماً)

  2013 الحجم
(ملیون وحدة 

معادلة لعشرین 
 قدماً)

 5.49 الم شابانغ، الصین 26 33.62 شنغھاي، الصین 1

 27 32.6 سنغافورة 2
 الوالیات نیو جیرسي، - نیویورك
 5.47 المتحدة

 5.32 ھانشین، الیابان الموانئ 28 23.28 شنتشن، الصین 3

4 
منطقة ھونغ كونغ اإلداریة 

 5.30 ینغكو، الصین 29 22.35 الخاصة، الصین
 4.56 جدة، المملكة العربیة السعودیة 30 17.69 بوسان، كوریا الجنوبیة 5
 4.50 سبانیاإالجزیرة الخضراء،  31 17.33 نینغبو وتشوشان، الصین 6
 4.33 فالنسیا، اسبانیا 32 15.52 تشینغداو، الصین 7
 4.31 كولومبو، سري النكا 33 15.31 قوانغتشو ھاربور، الصین 8

9 
جبل علي، دبي، اإلمارات العربیة 

 4.12 جواھر الل نھرو، الھند 34 13.64 المتحدة

 35 13.01 تیانجین، الصین 10
اإلمارات العربیة الشارقة، 

 4.12 المتحدة
 3.77 مانیال، الفلبین 36 11.62 روتردام 11
 3.74 فلیإكسستوو، المملكة المتحدة 37 10.86 دالیان، الصین 12
 3.45 سانتوس، البرازیل 38 10.35 میناء كالنج، مالیزیا 13
 3.38 تركیاأمبارلي،  39 9.94 كاوشیونغ، تایوان 14
 3.36 القولون، بنما 40 9.30 ألمانیاھامبورغ،  15
 3.34 مانعُ سلطنة صاللة،  41 8.59 أنتویرب، بلجیكیا 16
 3.19 بالبوا، بنما 42 8.37 الموانئ كین، الیابان 17
 3.12 میناء شرق بورسعید، مصر 43 8.01 شیامن، الصین 18
 3.09 جویا تورو، إیطالیا 44 7.87 الوالیات المتحدةلوس أنجلوس،  19
 3.03 الوالیات المتحدةموانئ جورجیا،  45 7.63 تانجونج بیلباس، مالیزیا 20

21 
لونغ بیتش، الوالیات المتحدة 

 46 6.73 األمیركیة
تانجونغ بیراك، سورابایا، 

 3.02 ندونیسیاإ

22 
تانجونج بریوك في جاكرتا، 

 2.83 مترو فانكوفر، كندا 47 6.59 اندونیسیا
 2.75 مرسلوك، مالطا 48 6.04 تایلندالیم شابانغ،  23
 2.71 ناغویا، الیابان 49 5.96 ھو تشي منھ، فیتنام 24
 2.63 دیربان، جنوب أفریقیا 50 5.84 بریمن/بریمرھافن، ألمانیا 25

  .www.worldshipping.org: المصدر

ج میناء أمبارلي التركي على مخر، بلدان مجاورة للبلدان العربیةتقع في ھي فباللون األزرق  الموانئأما  -39
 3.38بحجم تشغیل  48ومیناء مالطا المتوسطي في المرتبة  39في المرتبة ویأتي سود البوسفور من جھة البحر األ

  حاویة على التوالي. ملیون 2.75ملیون حاویة و
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بلدان عربیة ضمن مجموعة الخمسین میناء األكثر أھمیة للحاویات  ةموانئ في أربع ةوھكذا، تقع خمس -40
یة المملكة العربجدة في العربیة المتحدة ومیناء  الشارقة في اإلماراتمیناء جبل علي ومیناء ، وھي في العالم

  في مصر. ومیناء شرق بور سعیدمان عُ سلطنة صاللة في ومیناء سعودیة ال

 الجدولیبین ، 2013مائة میناء األكثر أھمیة في تشغیل الحاویات عام وعند توسیع البحث ضمن قائمة ال -41
   .والمظللة باللون الرماديالموانئ التي تقع في بلدان مجاورة مقارنة ب ترتیب الموانئ العربیة 5

  میناء لتشغیل الحاویات 100ترتیب الموانئ العربیة والمجاورة ضمن أھم   -5الجدول 

 البلد المیناء يالعالمالترتیب  الترتیب المحلي
   حركة مرور الحاویات

 (وحدة معادلة لعشرین قدماً)
 13,600,000 اإلمارات العربیة المتحدة موانئ دبي 9 1
 4,561,364 المملكة العربیة السعودیة جدة 29 2
 4,000,000 اإلمارات العربیة المتحدة خور فكان 34 3
 3,340,000 مانسلطنة عُ  میناء ریسوت (صاللة) 41 4
 3,318,235 تركیا أمبارلي 42 5
 2,946,560 مصر میناء شرق بورسعید 45 6
 2,700,000 مالطا مرسلوك 48 7
 2,688,605 إیران بندر عباس 49 8
 2,492,977 المغرب طنجة 56 9

 1,694,282 المملكة العربیة السعودیة الدمام 77 10
 1,519,193 مصر اإلسكندریة والدخیلة 81 11
 1,366,498 تركیا )إیتشیل (مرسین 88 12
 1,356,989 إسرائیل حیفا 89 13
 1,181,668 إسرائیل أشدود 95 14
 1,117,334 لبنان بیروت 98 15

  .www.worldshipping.org: المصدر

ممیزة نسبیاً ضمن أھم مائة میناء للحاویات في احتالل الموانئ العربیة مراتب  5ویتضح من الجدول  -42
 (دبي) ليجبل ع ءمینا، حیث یضم الترتیب تسعة موانئ تقع في ستة بلدان عربیة على النحو التالي: )28(العالم

المملكة العربیة الدمام في میناء جدة و ئيمیناو، العربیة المتحدة في اإلمارات (الشارقة)فكان خور میناء و
نجة طومیناء  ،مانعُ سلطنة صاللة في ومیناء االسكندریة في مصر، میناء و شرق بور سعید ءنامیوالسعودیة، 
-ھذه الموانئ تقع ضمن المسار الرئیسي شرق معظم بیروت في لبنان. وبالمثل، یتبین أنمیناء و ،في المغرب

  غرب لنقل الحاویات أو على مقربة من ھذا المسار.

                                                
، رغم أنھما من نفس المصدر: 5و 4تجدر اإلشارة إلى وجود بعض االختالفات في البیانات بین الجدولین   )28(

www.worldshipping.org.  
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  :كما یلي للموانئ العربیة المتقدمة في مناولة الحاویاتالمزایا العامة  ویمكن تلخیص -43

عدد السكان ارتفاع من حیث سواء ، من الناحیة االقتصادیةمكانة ھامة وقوع المیناء في بلد ذي   )أ(
) أو كالھما معاً العربیة المتحدة لفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (اإلماراتاحصة ارتفاع (مصر والمغرب) أو 

 ؛السعودیة)یة المملكة العرب(

 ؛)بیروت( ألسواق محلیة إقلیمیة ھامة مجاورة مرتبطة بھ بریاً أو بحریاً خدمات المیناء تقدیم   )ب(

غرب أو على مقربة من ھذا -وقوع المیناء على المسار الرئیسي العالمي لنقل الحاویات شرق  )ج(
 ؛لعالم للحاویات كما سلف الذكري االمسار، وھي حالة معظم الموانئ العربیة التسعة ضمن المائة میناء األھم ف

 18-16، بأعماق تتراوح بین وضع مناسب لمناورة سفن الحاویاتمامتالك المیناء ألرصفة ذات ت  )د(
 ؛(صاللة) اً متر

لكترونیة لحركة إتقدیم المیناء لخدمات ممیزة من حیث سرعة تناول الحاویات، وخدمات متابعة   (ھ)
 وتخلیصھا.السفن والحاویات وسرعة إنجاز معامالتھا 

مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحریة المنتظمة البلدان العربیة على مرتبة  6یبین الجدول و -44
)LSCI()29(. 

أن البلدان العربیة الستة المتمیزة بحجم الحاویات في موانئھا تقع كلھا ضمن أفضل  6 ویتبین من الجدول -45
أربعین بلداً وفق مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحریة المنتظمة، وتحتل اإلمارات العربیة المتحدة موقعاً 

ن عربیة ضمن ترتیب أفضل )، متجاوزة بذلك كالً من الیابان وإیطالیا، كما تقع أربعة بلدا14متقدماً (ترتیب 
  المملكة العربیة السعودیة ومصر. وعشرین بلداً وفق ھذا المؤشر، وھي اإلمارات العربیة المتحدة والمغرب 

أما بالنسبة لبقیة البلدان العربیة فالوضع یختلف، إذ ال یقع أي من موانئھا ضمن ترتیب المائة األوائل لموانئ 
این ما بین البلدان العربیة من ناحیة حجم الحاویات. وینطبق ذلك بشكل مشابھ الحاویات. وھذا یدل على مدى التب

على ترتیب البلدان العربیة وفق مؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحریة المنتظمة كما ورد أعاله، حیث تتبوأ 
مة ھذا تنخفض قی أربعة بلدان عربیة مواقع متقدمة بین بلدان العالم العشرین األعلى وفق ھذا المؤشر، بینما

  المؤشر بالنسبة لبقیة البلدان العربیة وبالتالي ینخفض ترتیبھا بین بلدان العالم تبعاً لذلك.

   

                                                
)29(  Linear Shipping Connectivity Index.  
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  2015لعام  LSCIمؤشر االرتباط بخطوط المالحة البحریة المنتظمة   -6الجدول 

 البلد المرتبة

مؤشر االرتباط بخطوط 
المالحة البحریة المنتظمة 

 البلد المرتبة 2015

مؤشر االرتباط بخطوط 
المالحة البحریة المنتظمة 

2015 
 55 مالطا 21 167 الصین 1
 54 سیریالنكا 22 117 سنغافورة 2
 52 الدنمارك 23 117 الصین وھونغ كونغ 3
 52 تركیا 24 113 جمھوریة كوریا 4
 51 بولندا 25 111 مالیزیا 5
 48 مانسلطنة عُ  26 98 ألمانیا 6
 47 الیونان 27 97 المتحدةالوالیات  7
 46 فیتنام 28 96 ھولندا 8
 46 الھند 29 95 المملكة المتحدة 9

 46 البرتغال 30 87 بلجیكا 10
 46 بناما 31 85 إسبانیا 11
 44 تایلند 32 77 فرنسا 12

13 
الصین ومقاطعة 

 43 االتحاد الروسي 33 76 تایوان

14 
اإلمارات العربیة 

 43 المكسیك 34 70 المتحدة
 43 كندا 35 69 الیابان 15
 42 كولومبیا 36 68 المغرب 16
 42 لبنان 37 67 إیطالیا 17

18 
المملكة العربیة 

 41 جنوب أفریقیا 38 65 السعودیة
 41 البرازیل 39 61 مصر 19
 37 بیرو 40 56 السوید 20

  .http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspxونكتاد األنات ابی: المصدر

  خالصة تحلیلیة  -سادساً 

بیة تتعلق النقطة األولى بموقع الموانئ البحریة العر البحث،ینبثق عن العرض السابق نقطتان تستحقان  -46
   . هیل التجارة الدولیة كما سلف ذكراویات، التي یزداد دورھا في تشكطة النقل الدولي المنتظم بالحرعلى خا

  بین البلدان العربیة. أما النقطة الثانیة، فتتعلق بدور النقل البحري المنتظم في التبادل التجاري ما

بلدان عربیة  ةتسعة موانئ في ستّ أن في الفقرة السابقة وردت التي البیانات لنقطة األولى، توضح بالنسبة ل -47
مة في مرتبتھا من حیث  اویات في حرئیسیة لنقل ال مراكزحجم تناولھا للحاویات، مما یرشح بعضھا لتكون متقدّ

  .)9(الشكل  على النحو التالي المنطقة العربیة،

 ؛رئیسي في منطقة الخلیج العربيمركز میناء جبل علي في دبي،   )أ(

 ؛رئیسي في منطقة بحر العرب مركزمان، عُ  سلطنةمیناء صاللة في   )ب(
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 ؛في منطقة البحر األحمررئیسي  مركز، المملكة العربیة السعودیة میناء جدة في  )ج(

 ؛ووسط البحر األبیض المتوسط منطقة شرقفي رئیسي  مركزمصر،  شرق بور سعید في میناء  )د(

 منطقة غرب البحر المتوسط والسواحل الشرقیة لألطلسي.رئیسي في  مركز طنجة في المغرب،میناء   )ھ(

ئ ضمن المائة األوائل لموانالباقیة  العربیة أما بالنسبة لبقیة الموانئ العربیة، ومنھا الموانئ األربعة -48
 ترتبط بالموانئ الرئیسیة عبر خطوط فرعیةافدة ثانویة أو موانئ رمراكز الحاویات، فمن المنطقي أن تلعب دور 

تبحر حاویة نمطیة)  5000إلى  2000شركات النقل البحري للحاویات بسفن متوسطة وصغیرة (ما بین تخدم 
  المناطق الجغرافیة المحددة أعاله.منتظمة لربط موانئ الحاویات العربیة والمجاورة في  بدورات

  لنطاقات الرافدة لھاالموانئ الرئیسیة العربیة وا  -9الشكل 

  

بین لربط لإن وجود فائض في سعة خطوط النقل البحري للحاویات یعني توفر اإلمكانیة الفنیة والتجاریة  -49
كبار المشغلین الذین أجبرتھم ظروف فائض السعة على تكوین تحالفات رئیسیة لالستثمار األمثل لمسارات النقل 

ن شركات التشغیل الصغیرة التي تمتلك سفناً صغیرة ومتوسطة الحجم یمكوبین  التشغیلتكالیف البحري وتقلیل 
  حسبما تقدم أعاله.الرافدة والموانئ الرئیسیة موانئ الأن تضعھا في خدمة الخطوط الفرعیة للربط بین 

بین كبار مشغلي  15المرتبة شركة المالحة العربیة المتحدة، التي تتبوأ أھمیة اإلشارة إلى  المفیدومن  -50
ار على المستعمل  وتشغل أكثر من نصف ملیون حاویة، في سفن معظمھا كبیرة الحجم، حاویات في العالمال

  غرب.-الرئیسي شرق

ي مجال النقل البحري المنتظم المرونة الكافیة للتواؤم ف لوبشكل عام، یمتلك القطاع الخاص الذي یعم -51
 الحرجة التي تحقق الحجومتوفرت حدود مع طلب تشغیل خطوط الحاویات حیثما اقتضت الضرورة، وحیثما 

تقوم بعملیات ورات الطلب، وتتأقلم الشركات الخاصة مع تغیُّ  جدوى اقتصادیة من التشغیل المنتظم لسفن الحاویات.
تحالفات الھا في سوق العمل إن استدعى األمر، كما قامت مؤخراً بإنشاء تاالندماج الالزمة للحفاظ على مكان
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الذي یضم  Ocean 3تحالف  الحاویات، ومنھالتحسین األداء وسد الفراغات في تسییر سفن آنفة الذكر كبرى ال
  الصینیة. CSCLالفرنسیة وشركة   CMA-CGMشركة المالحة العربیة المتحدة مع شركة 

، وفق عقود محطات الحاویات في الموانئ شركات خاصةتدیر رف منذ فترة على أن كما جرى العُ  -52
تختلف أشكالھا وتفاصیلھا  الشراكة بین القطاعین العام والخاص،مبدأ  حسبة الموانئ شراكة مع سلطات إدار

أن  فقد ثبتآخر، وحسب موقع محطات الحاویات على الساحة الدولیة ودرجة تطور ھذه المحطة. إلى من بلد 
ت دولیة شركات القطاع الخاص أكثر كفاءة من المؤسسات الحكومیة في ھذا المجال، ناھیك عن وجود شركا

متخصصة راكمت خبرات طویلة في التعامل مع محطات الحاویات ومستلزمات تشغیلھا، من خالل تشغیلھا لعدد 
ع حصص أھم  10الشكل  یبیّنو كبیر من محطات الحاویات في مختلف موانئ العالم. لمناولة شركات خمس توزّ

  .الحاویات في العالم

  2013حصص أھم خمس شركات متخصصة في مناولة الحاویات في العالم عام  -10الشكل 

 
  .http://www.drewry.co.uk/news.php?id=293 :المصدر

تقاسمتھا  2013عام من سوق تناول الحاویات في موانئ العالم في المائة  29.4أنّ  10الشكل ن من یتبیّ  -53
عن عدد محطات الحاویات ویختلف ذلك ، حسب الحصة الفعلیة من تناول الحاویات، الشركات الخمس الكبرى

عالم ي مختلف موانئ الالتي تتشارك بإدارتھا ھذه الشركات ما بین بعضھا البعض وشركاء آخرین مختلفین ف
ح األھمیة النسبیة لشركة موانئ دبي  .)30(ر مع الزمنبنسب تختلف حسب األقالیم الجغرافیة وتتغیّ  العالمیة وتتوضّ

المتمركزة في  )HPH()32(وشركة  )APS()31(اإلماراتیة، التي تحتل المرتبة الرابعة بعد شركة میناء سنغافورة 

                                                
)30(  Notteboom and Rodrigue 2012.  

)31(  Port of Singapore Authority.  

)32(  Hutchinson Port Holding.  
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شركة  رتبة الخامسة من حیث الحصة السوقیةموتأتي في ال الدانمركیة. )APM()33(میناء ھونغ كونغ وشركة 
)CMHI()34( .الصینیّة  

لبلدان العربیة االستثمار في تشغیل خطوط لسفن المناسب لحكومات امن  ال یبدو، كل ما تقدم في ضوء -54
الحاویات أو في إدارة محطات الحاویات في الموانئ، حیث یقوم القطاع الخاص المتخصص والخبیر بأداء ھذه 

، جل ما رات ظروفھسوق نقل الحاویات وتغیّ المھام بالدرجة المطلوبة من الكفاءة والمرونة لمواجھة ھشاشة 
لنقل الحاویات بمساھمات حصصیّة من  ةیمكن التفكیر بھ ھو زیادة رأس مال شركة المالحة العربیة المتحد

 ععلى ھذه المؤسسة بمثل ھذا التوسّ ون القائمرغب یو ،الحكومات والمؤسسات المالیة العربیة التي قد ترغب بذلك
ة المركزیة  موانئالبین فدة الرامن خالل اقتناء سفن مناسبة للخطوط  لقدرة ااألمر الذي سیزید من العربیة الھامّ

ما بین شركات نقل الحاویات في العالم تحمل تعلى أن  ، التنافسیة لھذه الشركة الھامة التي تحتل موقعاً متقدّ
التي یعاني منھا ھذا مقلقة طر الخسارة ضمن الظروف المخا أسس تجاریة بحتةوعلى الجھات المشاركة الجدیدة 

اع بسبب الزیادات المضطردة في فائض السعة بالنسبة للطلب   .القطّ

، التركیز على تحسین الخدمات المقدمة في الموانئ البلدان العربیة حكوماتل من األنسب بالمقابل، سیكون  -55
دھا لمتعلقة بأزمنة تخلیص الحاویات ونقلھا براً إلى مقصنقل الحاویات اتكالیف  والعمل على تخفیف بعض مكونات

في تعزیز كالنھائي. حیث یلعب الربط الجید للموانئ بشب ھاماً  ات النقل البري، من طرق وسكك حدیدیة، دوراً 
بالنقل  ةالمرتبطالتكالیف حیث توضح سابقاً أن جزء وجذب المزید من حجوم النقل باتجاھھا.  كفاءة أداء الموانئ

حصة جزء مناولة في المائة  46من اإلجمالي، مقابل في المائة  41 لبحري، السفن والحاویات بحد ذاتھا، یشكلا
  .)6(الشكل  الموانئ والنقل البري من مصدر البضاعة إلى مقصدھا النھائي

لفوضى اوال یقل ھذا الدور عن الدور الذي تلعبھ شفافیة ووضوح وأتمتة المعامالت اإلداریة في تخفیف  -56
والفساد المعھودین في بعض الموانئ، وما لذلك من تأثیر في تحسین سمعة الموانئ الناجحة وتعزیز مصداقیتھا، 

  األمر الذي یشجع أیضاً على جذب المزید من حجوم الحاویات باتجاھھا.

بینیة العربیة. لالنقطة الثانیة تتعلق بدور موانئ الحاویات العربیة وخطوط النقل بینھا في تحسین التجارة ا -57
  وھذه النقطة أثارت وال تزال تثیر الكثیر من الجدل. 

عتبر حیث تبات من المعروف ضعف نسبة التجارة البینیة العربیة من إجمالي تجارتھا الخارجیة، لقد  -58
في  5.2أقل مناطق العالم تكامالً من الناحیة التجاریة. فنسبة الصادرات البینیة لم تتجاوز  المنطقة العربیة من

النفط  تثنيساما  ذاإفي المائة  18، ورغم أنھا ترتفع إلى 2010من مجموع صادرات المنطقة في عام المائة 
بین دول االتحاد في المائة  65 أنھا تبقى متواضعة جداً إذا ما قورنت بنسبة ومشتقاتھ من الصادرات العربیة، إالّ 

التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة، أو حتى بالمقارنة مع مناطق في حالة منطقة في المائة  49األوروبي، أو بنسبة 

                                                
)33(  AP Moller Group وھي جزء من مجموعة ،Maersk لتشغیل خطوط الحاویات.  

  .China Merchant Port Holdings Company Limitedإلى:  2016ر اسمھا عام تغیّ   )34(
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، وأفریقیا في المائة 24.8نسبة التجارة بین دولھ إلى  نامیة أخرى، مثل تجمع دول جنوب شرق آسیا الذي وصلت
 .)35(في المائة 12.4التي وصلت نسبة التجارة بین دولھا إلى 

ضعف وجود خطوط منتظمة ومباشرة للنقل  ال سیما، وویتكرر في أكثر من مناسبة توجیھ اللوم للنقل -59
العلم أن الحالة  معالبحري بین الموانئ العربیة، كعامل یعیق من زیادة نسبة التجارة البینیة بین البلدان العربیة. 

الراھنة للنقل البحري المنتظم، والمتمثلة بفائض السعة المتزاید في عرض سفن الحاویات، تؤدي إلى االنخفاض 
لمستمر في أسعار نقل الحاویات على الخطوط الرئیسیة في العالم، وتتنافس شركات الحاویات الستقطاب أي ا

طلب یمكن أن یظھر لملء الفراغات على سفنھا بأسعار تكاد ال تغطي سوى نفقات التشغیل من أجور الطواقم 
رق غرب تمر بالقرب من عدد والوقود واالتصاالت. ورغم أن الخطوط الكبرى لنقل الحاویات على محور ش

  ال تجد الطلب الكافي لنقل الحاویات بین ھذه الموانئ بحد ذاتھا. إال أنھاھام من كبریات الموانئ العربیة، 

ویتبیّن من التحلیل السابق أن ضعف التجارة البینیة بین البلدان العربیة لیس مرتبطاً بضعف عرض النقل  -60
البحث عن أسباب ھذا الضعف في عوامل أخرى أكثر عمقاً ترتبط نبغي ، بل یالبحري المنتظم بین البلدان العربیة

بضعف التكامل االقتصادي العربي بحد ذاتھ، وفي ضعف اإلنتاج العربي القابل للتبادل بین البلدان العربیة، وفي 
ھ إلى االبعض في  ھاالسیاسات التي تنتھجھا البلدان العربیة في تنافسھا بین بعض غربیة استیراداً ألسواق الالتوجّ

  أو تصدیراً.

ھذا نتاج إلقوم بنشاط اإلى بلدان عربیة أخرى، فغالباً ما یتصدیره  بلد یمكنوعندما یتوفر إنتاج في  -61
ر ھذا اإلنتاج وینقل متباعدة أو موسمیة ، بكمیات قلیلة وتواترات ومتوسطةشركات صغیرة  ن البلدان بیأو یصدّ

نمط نقل مرن ویتوافق مع خصائص الحاالت لنقل الطرقي بالشاحنات، وھو بواسطة اة التقلیدیبالطرق العربیة 
  سفن، بالوتنقل التي تستدعي شحنات متقطعة قلیلة العدد ومنخفضة الوزن، وال تحتمل االنتظار لتتجمع 
إجراءات نقلھا  ھبل وال تتحمل األعباء اإلداریة والتعاقدیة الالزمة لترتیب نقلھا بالسفن، في الوقت الذي تسھل فی

  .بعالقة إداریة بسیطة مع الشاحن الطرقي بحدّ ذاتھ بالشاحنات من الباب للباب

  وتوصیات مقترحات  -سابعاً 

ي لتنافسیة الشدیدة والزیادة المطردة فلاستمرار الھشاشة، نتیجة سوق النقل البحري من نظراً لما یعانیھ  -62
، تأثراً باألزمة المالیة 2009بشكلھا األوضح خالل عام  ظھرتالتي ، فائض سعة العرض بالمقارنة مع الطلب

 حكومات البلدان العربیة تنصح ال، المخاطرالحكومات بطبیعتھا تحاول تجنب ألن و ،2009-2008العالمیة 
حاویات جدیدة منتظمة لنقل الباالستثمار المباشر في تشغیل النقل البحري من خالل شراء سفن وتشغیل خطوط 

اً، التي تتعرض لتحدیات مستمرة لتحقیق ھوامش الربح الكافیة الستمرارھا. یالخطوط القائمة حالتضاف إلى 
ھ فقط لدراسة زیادة حصة شركة المالحة العربیة المتحدة من السوق، من خالل المشاركة في زیادة  یمكن التوجّ

لناجمة ربیة، مع تحمل المخاطر التجاریة ابین البلدان العالرافدة رأس مالھا القتناء سفن مناسبة للنقل على الخطوط 
 عن مثل ھذه المشاركة.

                                                
)35(  ESCWA 2014, p. 50.  
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بالمقابل، یمكن للحكومات أن تلعب دوراً فعاالً في تسھیل وتنمیة النقل البحري، من خالل دورھا التنظیمي  -63
ار في إجراءات تخلیص الحاویات، ومن خالل االستثم تكالیفوتبسیط وتسھیل وتقلیل  توحید المعاییرفي تعزیز 

 یزاتھا بالتشارك مع القطاع الخاص.ھالبنى التحتیة للموانئ وتج

أن تقوم الحكومات باستكمال تحریر خدمات النقل البحري في موانئھا، بما یعزز التنافس العادل كما یمكن  -64
على وضع الضوابط التي تكفل شروط السالمة واألمان والحفاظ على البیئة تركز بین الفعالیات االقتصادیة، وأن 

ومراقبة االلتزام بھذه الضوابط. ویشمل ذلك إصدار القوانین والضوابط الناظمة لعمل مختلف المھن المتعلقة 
وتسھیل  ضافة إلى تشجیعنقل متعدد األنماط وغیر ذلك، باإلبالنقل البحري، من ناقلین وشاحنین ومقدمي خدمات ال

 نشوء الجمعیات واالتحادات المھنیة المتعلقة بھذه المھن.

  ، تحسین الخدمات التي تقدمھا الموانئ وزیادة الكفاءة العامة للموانئباإلضافة إلى ذلك، من المھم  -65
تھاالعتماد على الدلیل اإلرشادي ویمكن  ت الموانئ على تجمیع واستخدام حزمة األونكتاد لمساعدة سلطا الذي أعدّ

المالي، حیث یقدم الدلیل المذكور المساعدة من مؤشرات األداء لمختلف مكونات المیناء على الصعید التشغیلي و
ومن المھم تحلیل األداء   .)UNCTAD 1976(لتخطیط والضبط على المدى المتوسط التحسین إدارة الموانئ و

یادتھا التي قد یكون باإلمكان ز مكونات التي تشكل سعة الموانئ لكشف الطاقة الكامنة المتاحةالالفعلي لمختلف 
خدام زیادة كفاءة استوبشكل جذري باتباع إجراءات تنظیمیة، مثل زیادة ساعات العمل باستخدام نظام الوردیات، 

  المستخدمة لتحمیل وتنزیل الحاویات أو زیادة عدد طوابق الحاویات  یةروافع القنطرال ال سیماوالتجھیزات، 
  ویمكن تعداد   .)36(التكلفةمن اإلجراءات التنظیمیة أو الفنیة منخفضة  في ساحات التخزین، وغیر ذلك

 اإلجراءات التالیة:

تأھیل، والتوسّع في استخدام تقانات رفع كفاءة العاملین في الموانئ، من خالل التدریب وال  )أ(
 ؛المعلوماتیة واالتصاالت المناسبة

 ؛الفحص الجمركي ومعامالت التخلیص تبسیط وتسھیل إجراءات  )ب(

بناء  مختلف عملیاتبالقطاع الخاص بمشاركة وضع القوانین والتعلیمات التنظیمیة التي تسمح   )ج(
 ؛أرصفة ومحطات الحاویات ال سیماو الموانئ،وتجھیز وتشغیل وإدارة 

االنضمام إلى االتفاقیات الدولیة ذات الصلة بأنشطة النقل بأنماطھ المختلفة، ومراقبة ومتابعة   )د(
 التفاقیات.التطبیق األمثل لھذه ا

رغبة في مناولة عدة سفن ھناك إال إذا كانت في الموانئ  اً متر 450ید أرصفة أطول من یتشال یلزم قد  -66
قنوات دخول أعمق وأحواض دوران أوسع ومرافق أكثر إلرشاد ن تجھیز مع ذلك یتعیّ في وقت واحد، ولكن 

السفن وأرصفة أكثر متانة ومناطق تخزین أرحب وأنظمة أكثر تطوراً لتشغیل محطات الحاویات النھائیة ضمن 
ما ما تعتقد سبحباستقبال سفن عادیة بتواتر أعلى  وأالقرار في استقبال سفن أكبر كل مرفأ إدارة تخذ توالمیناء. 

بناء أرصفة أعمق وامتالك إلى ستتجھ إدارة المیناء استقبال سفن أكبر في حالة ومصلحة المیناء. ھ یخدم أن
تعزیز نحو  ستتجھاستقبال سفن عادیة بتواتر أعلى في حالة أما تجھیزات تتناسب مع الحجوم الكبیرة للسفن. 

                                                
)36(  CHCP (2010).  
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تاحة بإجراءات تنظیمیة مرتبطة بزیادة عدد االستفادة من البنیة التحتیة والتجھیزات الحالیة ورفع الطاقة الم
 ساعات العمل ورفع معدالت اإلنتاجیة للتجھیزات واألفراد.

ام والطرق القادرة على معالجة أحجالحدیدیة الھتمام بربط الموانئ بریاً بشبكة من السكك نبغي اوكذلك ی -67
یجة زیادة اد االنبعاثات الغازیة المضرة بنتثار البیئیة التي یمكن أن تنجم عن ازدیأكبر من البضائع، مع تقلیل اآل

 حركة النقل البري من وإلى الموانئ البحریة.

  استنتاجات ختامیة  -ثامناً 

  على ضوء ما قدم في ھذا التقریر من عرض وتحلیل، یمكن استنتاج النقاط التالیة: -68

محور  الحاویات علىثفت خطوط نقل التجارة الدولیة، وقد تكیشكل النقل البحري بالحاویات عماد ا  )أ(
یمتد من الموانئ اآلسیویة شرقاً إلى موانئ شمال أوروبا غرباً، مروراً بالمحیط الھندي وبحر العرب والبحر 

لھا تُ وتعمل على ھذا المحور ناقالت عمالقة للحاویات  .األحمر والبحر األبیض المتوسط شركات كبرى شغّ
نھا تحالفات ھامة للحفاظ على ھوامش ربحھا وحصتھا لت فیما بیمتخصصة لخطوط نقل الحاویات التي شكّ 

السوقیة في ضوء تحدیات فائض السعة الناجم عن الزیادات المضطردة في أعداد وحجوم سفن نقل الحاویات 
 ؛بالتزامن مع تباطؤ النمو على الطلب العالمي للنقل البحري

ي التالعربیة  المركزیةئ موانالغرب عبر عدد من -المحور الرئیسي لنقل الحاویات شرق رّ ویم  )ب(
جارة الضعف المزمن للتمعالجة دون أن یؤدّي ذلك إلى توزیعیّاً للبضائع الواردة من الموانئ اآلسیویة  اً تلعب دور

البینیة في المنطقة العربیة، والناجم عن أسباب تتجاوز التفسیر التقلیدي بعدم توفر العرض المناسب من وسائل 
 ؛النقل البحري

ة لتحسین خدمات النقل البحري من خالل تحسین وتبسیط وتقلیل أزمنة البلدان ال  )ج( عربیة مدعوّ
أكثر  ،یةالداخلالبریّة لموانئ بالشبكات ا ربط ومن خالل تعزیز ،إجراءات معالجة البضائع في الموانئوتكالیف 

ا ھي مدعوة لالستثمار في تشغیل  صة ة شركات متخصبكفاء تدیرھاسفن الحاویات أو محطات الحاویات التي ممّ
 ؛وذات خبرة على مبدأ التشارك بین القطاعین العام والخاص

البلدان العربیة بتحمل مخاطر االستثمار في خطوط النقل البحري جانب إن كان ھناك اھتمام من   )د(
من خالل المشاركة في زیادة رأسمال شركة المالحة العربیة یجري ذلك فمن األجدى أن  ،المنتظم للحاویات

ة، لزیادة حصتھا من سوق نقل الحاویات في العالم وتمكینھا من زیادة دورھا في نقل الحاویات على المتحد
ة ، على أن یتم ذلك من خالل دراسة كاملالمركزیة الرئیسیةموانئ الالتي تصل الموانئ العربیة ب ةفداخطوط الرال

  .ة ھذه المخاطرالمالئمة لمواجھللجدوى االقتصادیة لھذا الخیار والمخاطر التي تواجھھ والحلول 
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  المرفق

  عربیة لتفعیل الربط البحري العربيالرئیسیة لنشاط جامعة الدول ال العناصر

وبعد االطالع على الورقة األولیة  ،27/10/2010بتاریخ  )23(لس وزراء النقل العرب في دورتھ العادیة في اجتماع مج  
حري بلمقترح مشروع الربط البحري بین الدول العربیة، التي أعدت بالتنسیق بین األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل ال

  :)1(واالتحادات العربیة المعنیة بالنقل البحري، قرر في البند الرابع من جدول أعمالھ

 لى القمة العربیةعالموافقة على اختیار مشروع الربط البحري العربي بین الدول العربیة كموضوع یعرض   -1  
 .2011ینایر /خالل شھر كانون الثاني االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة المقرر عقدھا في شرم الشیخ

ع المشار ورتكلیف االتحادات العربیة المعنیة بالنقل البحري باستكمال الدراسات والشروح الالزمة لعناصر المش  -2  
إلیھ أعاله، على أن تتولى األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري التنسیق في ھذا الشأن، وإعداد 

مشروع بمراعاة المالحظات التي أبداھا أعضاء المكتب التنفیذي حول ورقة المشروع األولیة، وتعمیمھا مسودة ال
من خالل األمانة العامة على الدول العربیة تمھیداً لمناقشتھا في اجتماع استثنائي للجنة الفنیة للنقل البحري یعقد 

 .2010 دیسمبر/كانون األوللھذا الغرض خالل النصف األول من شھر 

المشروع تمھیداً لعرضھ على المجلس االقتصادي  رارعقد دورة استثنائیة لمجلس وزراء النقل العرب إلق  -3  
ف بإعداد جدول أعمال القمة العربیة االقتصادیة والتنمویة واالجتماعیة، والترحیب بدعوة المملكة واالجتماعي المكلّ 

، 2010كانون األول/دیسمبر  14و 12األردنیة الھاشمیة باستضافة الدورة االستثنائیة خالل الفترة الممتدة بین 
  بالتزامن مع المؤتمر والمعرض الثاني للنقل في الشرق األوسط.

كانون  19في االجتماع الثاني للقمة العربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة المنعقد في شرم الشیخ بتاریخ ذلك، و بعید  
  ى:علبشأن مشروع الربط البحري بین الدول العربیة، والذي تضمن في حینھ النص  )19(، تم اتخاذ القرار رقم 2011ینایر /الثاني

 من خالل ما یلي:تدعیم الربط البحري العربي   -1  

الدول العربیة بتحدید موانئھا الرئیسیة وتطویرھا لتتوافر فیھا عوامل األمن والسالمة والحفاظ على البیئة  یامق  (أ)    
 ؛تیةنقل المختلفة والمناطق اللوجسطبقاً للقواعد والمعاییر الدولیة المعمول بھا، وربط تلك الموانئ بوسائل ال

بحري عربیة تعمل بین الموانئ العربیة الرئیسیة وعلى أسس اقتصادیة، وتوفیر  دعم وتشغیل خطوط نقل  (ب)    
كافة التسھیالت للناقل البحري العربي لتشغیل ھذه الخطوط، وإمكانیة تطبیق منظومة الطرق البحریة السریعة 

"Motorways of the Sea" والخطوط المالحیة القصیرة "Short Sea Shipping على بعض ھذه "
یة یة البیئة البحرالخطوط، مع مراعاة تطبیق القواعد واالتفاقیات الدولیة المعنیة بالسالمة البحریة وحما

 .واألمن البحري

قلیمیة للمساھمة في تمویل الدراسات واالستشارات الالزمة لتنفیذ دیق ومؤسسات التمویل العربیة واإلدعوة صنا  -2  
 لنقل العرب.بالتنسیق مع مجلس وزراء اأعاله القرار 

االجتماع الثالث عشر للجنة الفنیة للنقل البحري التابعة لوزراء النقل  2011ینایر /كانون الثاني 27-26خالل الفترة عقد   
الصادر عن  )19(العرب، والذي تضمن البند الخامس من جدول أعمالھ تكلیف األمانة العامة باقتراح خطوات تنفیذیة محددة للقرار 

تھا البحري بین الدول العربیة وتعمیمھا على الدول العربیة لدراس الربطالقمة العربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة الثانیة بشأن 

                                                
   28-27من مقررات مجلس وزراء النقل العرب في دورتھ المنعقدة في االسكندریة خالل الفترة  6-5انظر الصفحات   )1(

 2010، المنشورة على موقع جامعة الدول العربیة: المجالس الوزاریة، وزراء النقل العرب، دورات المجلس 2010ول/أكتوبر األتشرین 
)http://www.lasportal.org/ar/councils/ministerialcouncil/Pages/MCouncilCycle.aspx?RID=3(.  
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ة . وتم كذلك تكلیف األمانة العامة بتعمیم ورق2011آذار/مارس  14-13خالل اجتماع استثنائي للجنة الفنیة للنقل البحري یعقد یومي 
عمل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بشأن تطویر منظومة النقل البحري العربي، والتي قدمتھا إلى القمة العربیة التنمویة االقتصادیة 

  واالجتماعیة الثانیة، لالستفادة من التوصیات الواردة فیھا من قبل الدول العربیة.

، 2011 أبریلنیسان/ 27-26س وزراء النقل العرب خالل الفترة للمكتب التنفیذي لمجل )46(عقد اجتماع الدورة العادیة   
  ب من جدول أعمالھ: -األولوالذي تضمن البند 

مارس آذار/ 14-13المنعقد خالل الفترة  الموافقة على توصیة اللجنة الفنیة للنقل البحري في اجتماعھا االستثنائي  -1  
الصادر عن القمة  )19(، بشأن التصور الذي وضعتھ األمانة العامة حول الخطوات التنفیذیة للقرار رقم 2011

 العربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة الثانیة بشأن الربط البحري بین الدول العربیة، والتأكید على ما یلي:

بي في ریة العربیة بالموانئ الرئیسیة للربط البحري العقیام الدول العربیة بسرعة تزوید اتحاد الموانئ البحر  (أ)    
  ؛الموعد الذي حددتھ اللجنة

ة بالفعل حول تشغیل الخطوط فرادات البحریة العربیة بحصر الدراسات المتوحقیام الدول العربیة واالت  (ب)    
 ؛یة بین الموانئ التي یتم تحدیدھاالمالح

ري لدراسة تلك النتائج (الموانئ ودراسات الخطوط)، ووضع تصور عقد اجتماع للجنة الفنیة للنقل البح  (ج)    
ن من عرضھا في صیغة دراسات جدوى مبدئیة بما یمكّ  مبدئي ألفضل خطوط الربط بین الموانئ المحددة

 على استشاریین لتحدید األولویات وإعداد دراسات الجدوى التفصیلیة.

قواعد بیانات النقل البحري العربي التي أعدھا اتحاد الموانئ البحریة تكلیف األمانة العامة بتعمیم دراسة إنشاء   -2  
العربیة على الدول العربیة إلبداء مالحظاتھا، تمھیداً لمناقشتھا خالل االجتماع القادم للجنة الفنیة للنقل البحري 

 ).2011سبتمبر أیلول/(

عرب، المنعقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول لمجلس وزراء النقل ال )24(لم یتطرق جدول أعمال اجتماع الدورة   
 )12(، ألي موضوع یتعلق بالربط البحري العربي، وإنما تطرق في البند 2011أكتوبر /تشرین األول 27-26العربیة خالل الفترة 

من جدول األعمال إلى التأكید على تنفیذ موضوعات النقل التي أقرتھا القمم العربیة التنمویة السابقة وھي مخطط الربط البري 
بین الدول العربیة، وذلك تمھیداً لعرض التطورات في ھذه  البحريومشروع الربط  ؛مخطط الربط البري بالسككو ؛بالطرق

  .2013ویة االقتصادیة واالجتماعیة الثالثة المقرر عقدھا في الریاض خالل شھر كانون الثاني/ینایر المجاالت على القمة العربیة التنم

لمجلس وزراء النقل العرب  )25(كذلك لم یتم التطرق لموضوع الربط البحري بین الدول العربیة خالل اجتماع الدورة   
  .2012تشرین الثاني/نوفمبر  8-7المنعقد في االسكندریة خالل الفترة 

داد دراسة أولیة لجدوى تشغیل بعض أجزاء من عبالتزامن مع ذلك، فقد شرع االتحاد العربي لغرف المالحة البحریة بإ  
الخطوط المالحیة بین الموانئ العربیة، وذلك بتكلیف من اللجنة الفنیة للنقل البحري لمجلس وزراء النقل العرب، بنتیجة اجتماعھا 

، كما تم عرض  ومناقشة ھذه الدراسة األولیة في مؤتمر عقد في بیروت بتاریخ 2011آذار/مارس  14و 13االستثنائي المنعقد یومي 
، وخصص في حینھ الستعراض إمكانیات الربط البحري بین الدول العربیة بأسلوب الطرق البحریة )2(2012ریل بنیسان/أ 25

                                                
ستول في بیروت برعایة مشتركة من معالي وزیر النقل اللبناني غازي العریضي ومعالي وزیر یقد المؤتمر في فندق البرع  )2(

معالي الدكتور ابراھیم الدمیري، وزیر النقل المصري األسبق، بمشاركة دولة  النقل المصري الدكتور جالل السعید. وقد ترأس جلسات المؤتمر
الدكتور عصام شرف، رئیس وزراء مصر السابق، ومعالي الدكتور سلطان أبو علي وزیر االقتصاد المصري السابق ومعالي الدكتور أحمد 

مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة وسعادة السفیر محمد توفیق  الدرش وزیر التخطیط المصري السابق وسعادة السفیر محمد الربیع أمین عام
 سفیر جمھوریة مصر العربیة في لبنان والدكتور اسماعیل عبد الغفور رئیس األكادیمیة العربیة للنقل البحري والدكتورة دینا حسین الظاھر

من الخبراء والمھتمین وذوي الصلة  اً مشارك 150یة، وحوالي رئیس النقل والسیاحة في القطاع االقتصادي لألمانة العامة لجامعة الدول العرب
  بقطاع النقل البحري العربي.
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تم في المؤتمر المذكور تقدیم العروض . Short Sea Shippingوالخطوط البحریة القصیرة  Motorways of the Seaالسریعة 
  التالیة:

عرض من اللواء البحري حاتم القاضي رئیس االتحاد العربي لغرف المالحة البحریة لنتائج الدراسة األولیة  •
ورة جاوبین المناطق االقتصادیة الم ببعضھا وبینھاللجدوى االقتصادیة لمشروع الربط البحري بین الدول العربیة 

سیا الوسطى وأوروبا بأسلوب الطرق البحریة السریعة والخطوط البحریة القصیرة، آو فریقیاأللوطن العربي في 
. وتم التنویھ )3(كطراز أمثل لمشروع الربط البحري العربي )RoRo(حیث تم التركیز على نمط النقل بالدحرجة 

 المحور الشمالي بالبحر المتوسط، النمط علىإلى توقع وجود خسارات خالل السنوات الثالث األولى من تشغیل ھذا 
 دول بتغطیةالواقتراح أن یتم تدارك ذلك من خالل "قیام المجالس السلعیة التصدیریة أو السلطات التنفیذیة في ھذه 

المستورد المستخدم لھذا الخط حتى یتمكن  للمصدر أوالبحري  )4(اولوننسبة من ھذه الخسائر بأسلوب دعم الن
 ."الخط المالحي من االستمرار في أداء الخدمة لحین استكمال المنظومة التسویقیة لھذا الخط

حول مراحل  UASG شركة المالحة العربیة المتحدةعرض من المھندس محمد السید نائب رئیس مجلس إدارة  •
لھا إلى مرتبة بین الشركات العشرین األوائل في نقل الحاویات في العالم من خالل قیامھا تطور الشركة ووصو

 .Feedersة العربیة قبشكل أساسي بتشغیل سفن روافد للحاویات في المنط

عرض من المھندس حسن قریطم، المدیر العام لمرفأ بیروت حول تطور حركة الحاویات في مرفأ بیروت وصوالً  •
إلى ما یزید عن ملیون حاویة نمطیة في السنة، والتوسعات الجدیدة المنظورة لمحطة الحاویات ومعداتھا وتجھیزاتھا 

 ر لمساحات تخزینیة تمتد لعشرین عاماً.إنشاء منطقة "مراكز لوجستیة لمنطقة حرة" بعقود تأجیومشروع 

عرض من الدكتور مصطفى رشید، وكیل كلیة النقل الدولي واللوجستیات باألكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا  •
والنقل البحري، حول التمویل التأجیري للسفن ومعدات خدمات النقل البحري وأھمیتھ في دعم مشروع الربط 

 البحري العربي.

  :ثماني توصیات یمكن تلخیصھا كاآلتيناقشة األوراق المقدمة، خلص المؤتمر المذكور إلى وبعد م  

ضرورة توفیر اإلرادة السیاسیة لنجاح تنمیة التجارة البینیة العربیة وتشجیع النقل البحري العربي لیكون عماد ھذه   -1  
 التجارة البینیة.

ي العربیة لالستفادة من طاقات أساطیل النقل البحر وانئوسلطات المضرورة التعاون بین الناقلین البحریین العرب   -2  
 العربیة وتوسیع قاعدة استخدامھا.

اعتماد دراسة الجدوى المقدمة من اللواء البحري محمود حاتم القاضي بشأن الربط البحري بین الدول العربیة   -3  
المرحلة األولى من الدراسة  ذالمشتركة لتنفی ، مع تشجیع إنشاء الشركات العربیة)RoRo(باستخدام نمط الدحرجة 

 فیما بین الموانئ العربیة في البحرین المتوسط واألحمر.

                                                
بین الموانئ التركیة ومیناء ضبا  )RoRo(رورو الكان قد تم في الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر التطرق لتجربة تشغیل سفن   )3(

اً عبر األراضي المصریة  واالتفاقیة التي تم توقیعھا بین مصر وتركیا بھذا الصدد، كمثال داعم لمشروع السعودي، من خالل مرور الشاحنات برَ
كبدیل للمرور  2012أبریل /الربط البحري المقترح من  االتحاد العربي لغرف المالحة البحریة، علماً أن المشروع المذكور كان قد بدأ في نیسان

یة في طریقھا إلى بلدان الخلیج العربي، وذلك بسبب انقطاع خطوط النقل البري عبر التقلیدي للشاحنات التركیة عبر األراضي السوریة واألردن
لتي ااألراضي السوریة بسبب انعدام شروط األمان نتیجة تطور النزاع المسلح في سوریة. وقد تم دعم ھذا الخط في البدایة من الحكومة التركیة 

دوالر للشاحنة). وقد توقف  1000البدیلة عن بدالت المرور عبر قناة السویس (بحدود كانت تتولى على عاتقھا دفع الرسوم السیادیة المصریة 
ر عبر السعودي بشكل مباشر بالمرو ا، ویتم استبدالھ حالیاً بنقل البضائع التركیة من میناء مرسین إلى میناء ضب2015تشغیل الخط في بدایات 

  قناة السویس.

  أوساط النقل البحري ویعني "أجور النقل البحري". الناولون: مصطلح شائع االستخدام في  )4(
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 تطویر أداء العمل في الموانئ العربیة بما یحقق متطلبات تنفیذ ھذه المرحلة.  -4  

 ھذه الدراسة.العمل على تنسیق وتطویر وتوحید األنظمة والتشریعات والمصطلحات لتحقیق نجاح تفعیل   -5  

لكترونیة في الشركات المالحیة العربیة وفیما بینھا لسرعة تبادل العمل على التوسع في استخدام التعامالت اإل  -6  
 المعلومات.

وأسلوب النقل متعدد الوسائط (األنماط) في الدول العربیة وتوحید الجھود في التغلب على التحدیات  مفھومتنمیة   -7  
 ھوم وخاصة تدعیم دور متعھدي النقل متعدد الوسائط في الدول العربیة.التي تواجھ ھذا المف

حركة ل الیالعمل على توحید اإلجراءات المتبعة على الحدود البریة والموانئ البحریة بین الدول العربیة لتسھ  -8  
  بین ھذه الدول  مع أھمیة وضوح وتوحید اإلجراءات.في ما التبادلیة 

 تحت ،، قام االتحاد العربي لغرف المالحة البحریة بعقد مؤتمر آخر في القاھرة2012عام  نوفمبر/تشرین الثاني 14بتاریخ   
عن المشاكل والصعوبات التي واجھت تنفیذ المرحلة األولى من الربط رعایة األمانة العامة لمجلس الوحدة االقتصادیة العربیة، 

المنعقد برئاسة معالي الدكتور عصام شرف، رئیس وزراء  یات ھذا المؤتمروقد ركز العدید من توص  .)5(البحري بین الدول العربیة
ثل تیسیر م ،على ضرورة تقدیم تسھیالت متعلقة بالمراحل البریة لحركة الشاحنات ضمن المسار العام لنمط الرورو مصر السابق،

، وتعمیم )IRU(االتحاد الدولي للنقل البري  إصدار تأشیرات الدخول لسائقي الشاحنات الحاصلین على شھادات سیر دولیة معتمدة من
ع العالمي لكترونیاً وباستخدام نظام التموضإللشاحنات في المنافذ البحریة والبریة ومن ثم تتبع حركة ھذه الشاحنات  باألشعةالفحص 

)GPS وسرعة إصدار مواصفات قیاسیة دولیة للشاحنات العربیة لتمكینھا من النفاذ إلى األسواق العالمیة، ورفع مستوى الخدمات (
المقدمة للسائقین داخل الموانئ المصریة وغیر ذلك من التوصیات التي تتعلق بتقدیم المزید من التسھیالت لحركة الشاحنات ورفع 

  .)6(للنقل البري بالترانزیت )TIR( ضمن تشجیع البلدان العربیة على االنضمام إلى اتفاقیة التیر لشاحناتالسائقین العرب لھذه امستوى 

، في مقر األمانة 21/2/2013-19للجنة الفنیة للنقل البحري لمجلس وزراء النقل العرب بتاریخ  )16(تم عقد االجتماع   
العامة لجامعة الدول العربیة في القاھرة.  وقد تطرق االجتماع مطوالً في بنده األول إلى متابعة مشروع الربط البحري بین الدول 
العربیة، حیث تم استعراض الدراسة األولیة لجدوى تشغیل بعض أجزاء من الخطوط بین الموانئ البحریة العربیة المقدمة من 

العربي لغرف المالحة البحریة، والذي قدم مرافعة عما سمي في حینھ بالتطبیق العملي للدراسة من خالل بدء تشغیل خطوط االتحاد 
رسین واسكندرون التركیة ومیناء بورسعید المصري، ومن ثم نقل الشاحنات براً إلى ممالحیة بسفن الدحرجة (الرورو) بین موانئ 

ومیناء ضبة  المیناءینعلى البحر األحمر، لتتم معاودة نقل الشاحنات بسفن الرورو بین ھذین  مینائي بورسعید واألدبیة المصریین
ومؤتمر القاھرة  25/4/2012تقدیم خالصة تجمیعیة بأعمال مؤتمر بیروت المنعقد بتاریخ تم كما  السعودي على البحر األحمر.

  وصیات المؤتمرین المذكورین.الوارد ذكرھما أعاله، وتم تقدیم ت 14/11/2012المنعقد بتاریخ 

ان، المملكة األردنیة الھاشمیة، خالل الفترة لمجلس وزراء النقل العرب في عمّ  للمكتب التنفیذي )50(عقد اجتماع الدورة   
(دراسة  لمتابعة مشروع الربط البحري بین الدول العربیة ، وتطرق البند الخامس من جدول أعمالھ2013حزیران/یونیو  14-15

 )16(جدوى لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط المالحیة بین الموانئ البحریة العربیة). حیث اطلع المجلس على توصیة االجتماع 
، وكذلك على توصیة االجتماع المشترك للجان الفنیة للنقل 2013فبرایر /شباط 21-19للجنة الفنیة للنقل البحري المنعقد خالل الفترة 

  ، وقرر بعد المداولة:2013أیار/مایو  9-7فترة المنعقد خالل ال

                                                
یتضح أن المقصود بالمرحلة األولى ھو نشوء خط الربط بسفن الدحرجة (الرورو) بین الموانئ التركیة والموانئ المصریة   )5(

 على البحر المتوسط، حیث یتم جزء من الرحلة براَ بعد ذلك إلى الموانئ المصریة على البحر األحمر لتتم معاودة تحمیل الشاحنات من ھناك
  السعودي، ومن ثم براً مجدداً إلى المناطق الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة وبقیة بلدان الخلیج العربي.  اضبرورو إلى میناء البسفن 

یبدو من قراءة ھذه التوصیات أن الجھد كان منصباً على اقتراح حزمة من التسھیالت الكفیلة بتشجیع استخدام الشاحنات في   )6(
  قصد التصدیر إلى تركیا ومنھا إلى بقیة البلدان األوروبیة.رحلة اإلیاب لتحمیل بضائع مصریة ب
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قرار القمة العربیة التنمویة االقتصادیة  ذعلى إبداء استعداده لدعم تنفی )IDB(سالمي للتنمیة توجیھ الشكر إلى البنك اإل  -أوالً   
عربیة من البنیة التحتیة للموانئ البشأن مشروع الربط البحري بین الدول العربیة، وكذا استعداده للمساھمة في تحدیث  واالجتماعیة

  خالل أسالیب التمویل المختلفة.

تكلیف األمانة العامة لجامعة الدول العربیة بعقد اجتماع یضم ممثلي الدول العربیة والمسؤولین في البنك اإلسالمي   -ثانیاً   
ربیة مشروع الربط البحري بین الدول الع ذة تنفیجھ الدعم المتاحة من البنك لتطویل الموانئ العربیة ودعم دراسوللتنمیة لتحدید أ

  وعرض نتائج االجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب.

  :)7(تبنیھاالتالیة إلى مجلس وزراء النقل العرب للنظر في  رفع التوصیات  -ثالثاً   

المنتظر لسفن الحاویات وتشجیع الشركات المالحیة لدیھا  إلى تطویر موانئھا لتواكب التطور دعوة الدول العربیة  )1(  
 مما یساھم في نمو حركة التجارة الخارجیة العربیة البینیة. ”Feeders“على تملك وتشغیل سفن الـ 

دعوة الدول العربیة للنظر في استصدار التشریعات الالزمة إلتاحة تطبیق التأجیر التمویلي للسفن ورفع العلم   )2(  
علیھا، وتحفیز القطاع الخاص العربي نحو االستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشریعیة العربي 

 نحو التملك والتشغیل ما یساعد على زیادة أعداد السفن رافعة العلم العربي.

ملك في تات القطاع الخاص والمشترك لالستثمار لتمویل لمنح القروض المیسرة لشركحث البنوك ومؤسسات ا  )3(  
 السفن.

لكترونیة لدیھا وفیما بینھا لسرعة تبادل حث الشركات المالحیة العربیة على التوسع في استخدام التعامالت اإل  )4(  
 المعلومات.

) في كل من منطقة L.Gالمسیل  الغاز-السائلتشجیع الدول العربیة على إنشاء محطات لتموین السفن بالوقود (  )5(  
ألف حاویة نمطیة)،  18األحمر وذلك لتموین سفن الحاویات العمالقة الجاري بناؤھا حالیاً ( البحر المتوسط والبحر

 حیث سیكون ھناك طلب كبیر على ذلك مستقبالً.

   متعدد الوسائطالمتعدد الوسائط في الدول العربیة، وتدعیم دور متعھدي النقل التنمیة مفھوم وأسلوب النقل   )6(  
 في الدول العربیة.

 أثناء تحركاتھا على الطرق بالدول العربیة. )GPS(لكتروني للشاحنات شجیع استخدام نظام التتبع اإلت  )7(  

 الشاحنات العربیة وبما یتواءم مع المواصفات الدولیة. فاتالعمل على توحید مواص  )8(  

  االھتمام بإیجاد مراكز خدمات وإصالح على الطرق البریة للمركبات.  )9(  

، 24/10/2013-23لمجلس وزراء النقل العرب في مدینة االسكندریة خالل الفترة  )26(وعند انعقاد اجتماع الدورة العادیة   
تطرق في البند الثالث من جدول أعمالھ لموضوع متابعة مشروع الربط البحري بین الدول العربیة (دراسة جدوى تشغیل بعض تم ال

  وانئ البحریة العربیة)، حیث أقر بھذا الصدد ما یلي:أجزاء من الخطوط المالحیة بین الم

انئھا البحریة لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاویات وتشجیع الشركات المالحیة ودعوة الدول العربیة إلى تطویر م  -1  
 البینیة."، مما یساھم في نمو حركة التجارة الخارجیة العربیة Feedresلدیھا على تملك وتشغیل سفن الروافد "

                                                
معظم ھذه التوصیات ھي التي انبثقت عن االجتماع المشترك للجان الفنیة لمجلس وزراء النقل العرب (بحري، بري، متعدد   )7(

  .9/5/2013-7الوسائط)، المنعقد في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة في القاھرة خالل الفترة 
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دعوة الدول العربیة للنظر في استصدار التشریعات الالزمة إلتاحة تطبیق التأجیر التمویلي للسفن، ورفع العلم   -2  
العربي علیھا، وتحفیز القطاع الخاص العربي نحو االستثمار في مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشریعیة 

 أعداد السفن رافعة العلم العربي. نحو التملك والتشغیل مما یساعد على زیادة

حث البنوك ومؤسسات التمویل لمنح القروض المیسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك لالستثمار في تملك   -3  
 السفن.

 ترونیة لدیھا وفیما بینھا لسرعة تبادلكلحث الشركات المالحیة العربیة على التوسع في استخدام التعامالت اإل  -4  
 المعلومات.

) في كل من منطقة البحر LGالمسیل  الغاز-السائلتشجیع الدول العربیة على إنشاء محطات لتموین السفن بالوقود (  -5  
ألف حاویة نمطیة) حیث  18یاً (لالمتوسط والبحر األحمر، وذلك لتموین سفن الحاویات العمالقة الجاري بناؤھا حا

 سیكون ھناك طلب كبیر على ذلك مستقبالً.

مقترح االتحاد العربي للناقلین البحریین لمشروع الربط البحري بین موانئ الدول العربیة إلى اللجنة الفنیة إحالة   -6  
  في دورتھ القادمة. لتوصیة بشأنھ إلى المكتب التنفیذيللنقل البحري لدراستھ ورفع ا

في  19/10/2014بتاریخ  )17(اللجنة الفنیة للنقل البحري التابعة لمجلس وزراء النقل العرب اجتماعھا الدوري  تعقد  
األكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري، واستعرضت في البند الثاني من جدول أعمالھا "دراسة في مقر اإلسكندریة 

أجزاء من الخطوط المالحیة بین الموانئ العربیة"، المقدمة من االتحاد العربي لغرف المالحة  الجدوى المبدئیة المحدثة لتشغیل بعض
البحریة العربیة، وقررت "إعطاء المزید من الوقت للدول العربیة إلبداء مالحظاتھا على اإلطار العام والشروط المرجعیة إلعداد 

  ."الحیة بین الموانئ البحریة العربیةدراسة الجدوى الكاملة لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط الم

، وتطرق 23/10/2014-22في مدینة اإلسكندریة خالل الفترة  )27(عقد مجلس وزراء النقل العرب اجتماعھ الدوري   
االجتماع في بنده السابع لموضوع "دراسة الجدوى المبدئیة (المحدثة) لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط المالحیة بین الموانئ 

  الصدد: وقرر بھذا، "العربیة البحریة

بداء مالحظاتھا على إطار العمل والشروط المرجعیة إلعداد دراسة الجدوى إلالمزید من الوقت للدول العربیة  ةإتاح  -1  
 الكاملة لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط المالحیة بین الموانئ العربیة.

یل دراسة الجدوى الكاملة لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط تكلیف األمانة العامة لجامعة الدول العربیة ببحث تمو  -2  
 )19(المالحیة بین الموانئ العربیة من خالل صنادیق ومؤسسات التمویل العربیة واإلقلیمیة، وفقاً للقرار رقم 

 ).2011الصادر عن القمة العربیة التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة (شرم الشیخ 

إلعداد دراسة الجدوى الكاملة المشار إلیھا في ضوء اإلطار العام  ریة المتخصصةتكلیف أحد المكاتب االستشا  -3  
 .)1(فقرة الوالشروط المرجعیة المذكورة في 

الطلب من الدول العربیة االستمرار في تزوید األمانة العامة للجامعة بالبیانات الخاصة التي یطلبھا االتحاد العربي   -4  
 لتسلیمھا إلى المكتب االستشاري الستكمال إعداد الدراسة المشار إلیھا.لغرف المالحة البحریة، 

  عدم الحاجة إلعداد دراسة مماثلة من االتحاد العربي للناقلین البحریین، ویكتفى بالدراسة المشار إلیھا أعاله.  -5  

رب في بعة لمجلس وزراء النقل العمتعدد الوسائط التاالتم عقد اجتماع مشترك للجان الفنیة للنقل البري والبحري والنقل   
، وتطرق االجتماع في بنده الخامس الستعراض مقترح إطار العمل والشروط 21/4/2015-19مدینة االسكندریة خالل الفترة 

المرجعیة المقدم من اتحاد غرف المالحة البحریة العربیة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادیة لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط 
العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري بإعداد دراسة جدوى  األكادیمیةة بین الموانئ العربیة، وقرر االجتماع "تكلیف المالحی
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  اقتصادیة لتشغیل بعض أجزاء من الخطوط المالحیة بین الدول العربیة وعرض النتائج على اللجنة الفنیة للنقل البحري 
  في اجتماعھا القادم".

  :خمسة أبواب رئیسیة دراسة االتحاد العربي لغرف المالحة البحریةوتتضمن   

  .التجارة البینیة للدول العربیة واتجاھاتھا -الباب األول  

  .التجارة الخارجیة لجمھوریة مصر العربیة -الباب الثاني  

  .نوالین الخطوط المنافیة العاملة في نطاق حوض البحر المتوسط وجدة -الباب الثالث  

  .ھا على تجارة الشرق األقصى وباقي دول العالمرحجم التجارة العالمیة وتأثی -الرابعالباب   

 .الفرص التنافسیة للخط العربي وروافده -الباب الخامس  
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