
ئ األفارقة حتى   منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية بحاجة إىل المزيد من البحارة والسفن والموان 
 تزدهر 

 يرتبط نجاح صفقة التجارة الحرة بتعزيز قدرة وكفاءة وأمن التجارة البحرية والنقل البحري.  

 

/يناير  انطلق التبادل بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية  ي
ي غرة كانون الثان 

، وهي محطة بارزة  2021األفريقية ف 
 موحدة ضخمة تجمع 

ً
ي مسار تحقيق الطموحات السياسية واالقتصادية األفريقية. وقد خلقت هذه الصفقة سوقا

  1,2ف 
ي 
.  3,4دولة يبلغ ناتجها المحلي اإلجمالي مجتمعة  54مليار نسمة ف    تريليون دوالر أمريكي

َض عادة   ة   تم أن توُيفتر ي قارة تتسم بقلة الجزر  وكتر
ي تتواجد ف 

ي منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية، والتر
المتاجرة ف 

ي تم  
ي أغلب األحيان. والواقع أن أول السلع التر

ية أو الجوية ف  الدول غتر الساحلية، عتر السكك الحديدية أو الطرق التر
ات التجميل  رية األفريقية ُح تبادلها بموجب نظام منطقة التجارة الحرة القا كة غانّية لمستحض  ّملت عل سفينة من شر

/يناير.   4إل غينيا يوم  ي
 كانون الثان 

ي مختلف   
وري لدفع النمو االقتصادي والتنمية ف  ابط المتبادل بير  بلدان منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ض  إن التر

ي السنوات المقبلة. و 
ي أفريقيا قع أن  من المتو أنحاء القارة ف 

ي المجال البحري ف 
تلعب الصناعات البحرية والجهات الفاعلة ف 

ي تحقيق هذه النتيجة، حيث يمثل النقل البحري الوسيلة األشع و 
لنقل أكتر كمية من السلع    األقل تكلفةدورا حاسما ف 

  عل مسافات طويلة. 

ي المقام األول عل البوابات البحرية. أما األنواع األخرى  
ي أفريقيا، فإن التجارة تعتمد ف 

وحتر بالنسبة للبلدان غتر الساحلية ف 
ضعف معظم نظم السكك الحديدية والطرق الرسيعة  من الشحن فعادة ما تكون أكتر تكلفة وأقل كفاءة وموثوقية بسبب  

ي القارة. 
 ف 

 لتقديرات  فإن التوصل إل إجماع عل مستوى أفريقيا بشأن مثل هذه المسألة المعقدة يشكل خطوة أول أساسية.  
ً
وفقا

مليار دوالر    450من الدخل القاري بما يصل إل    تزيد من شأن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية أن  ،  البنك الدولي 
خِرج قرابة  

ُ
كي وأن ت مليون شخص من براثن الفقر المدقع. ورغم ذلك، يعتمد نجاح هذه المبادرة ونتائجها بالكامل   30أمتر

 وسالمة أنظمة النقل البحري لديها.  ات ة الدول األفريقية عل زيادة كفاءة وقدر عل قدر 

ي تجد 
ي القارة، التر

ي أفريقيا أن يمنحوا األولوية لتوسيع وتحسير  البنية األساسية للنقل البحري ف 
ويتعير  عل صناع القرار ف 

ي التعامل مع الحجم الحالي للواردات والصادرات 
ي أغلب البلدان  ال يزال ت ، حيث  صعوبة ف 

ئ ف  طوير البت  األساسية للموان 
ئ أفريقية فقط   عل قائمة أفضل مائة ميناء    مدرجةاألفريقية متخلفا عن الركب، مقارنة ببقية العالم. فهناك ثالثة موان 

  . 2020لحاويات عل مستوى العالم لعام ل

ال يمثل ارتفاع أسعار الشحن، وطول مدة الرسو الالزمة لتخليص البضائع، وضعف قدرات التخزين، سوى قسم صغتر  و 
ئ األفريقية. وحسب تقديرات البنك الدولي  ي تنهك القدرة التنافسية للموان 

ة  يتجاوز    ،من المشاكل العديدة التر معدل فتر
ة مكوث ال تتجاوز أربعة أيام  مكوث الحم ، مقارنة بفتر

ً
ين يوما ى عرسر ي أفريقيا جنوب الصحراء الكتر

ئ ف  ي أغلب الموان 
ولة ف 

ى.  ئ العالمية الكتر
ي الموان 

  ف 

ي عام    منخفضةكانت مستويات التجارة بير  بلدان أفريقيا  تاريخيا،  
% فقط من إجمالي 16,6، كانت تقدر بنحو  2017فف 

ي عام  15إل    انخفضتالتجارة القارية، ثم  
ي للمواد الخام 2019% ف  . ونتيجة لذلك، تركز البلدان عل التصدير الخارجر

ي أفريقيا داخل المناطق 
  االقتصادية، ولكن بدرجة أقل بير  المناطق. والسلع األساسية، ويكون أكتر قسم من التجارة ف 

ئ والسفن  ي تجري حاليا داخل أفريقيا عتر الموان 
بالنظر إل هذه األرقام المنخفضة، فإن النسبة المئوية الدقيقة للتجارة التر

من السلع،  غتر واضحة ولكنها ضئيلة عل األرجح. ولكن بما أنها تظل تشكل الوسيلة األشع واألقل تكلفة لنقل أكتر قدر 
  فهي تمثل فرصة ذهبية بالنسبة ألفريقيا. 

ي مجال التجارة البحرية.  
ي تتمتع بقدرة وبنية أساسية أفضل ف 

ستعود اتفاقية التجارة الحرة بالفائدة عل الدول األفريقية التر
اتيجيته البحرية المتكاملة ألفريقيا لعام  ي استر

ي بذلك ف 
ف االتحاد األفريفر ي المنقح للنقل  والم 2050ولقد اعتر

يثاق األفريفر
  البحري، حيث يتطلب كل منهما تنفيذا تكميليا لدعم أهداف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 

ي البحر من أجل رصد حركة المالحة البحرية  
وستؤدي زيادة مستويات الشحن البحري إل زيادة الحاجة إل السالمة ف 

، أو قد  ومراقبتها وتوجيهها. ومن   المرجح أن يتم نقل أغلب التجارة البحرية للبلدان االفريقية عل طول الخط الساحلي

https://www.maritime-executive.com/editorials/comparing-maritime-versus-railway-transportation-costs
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/27/african-continental-free-trade-area
https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-container-ports-2020
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/africa-just-launched-the-world-s-largest-free-trade-area/
https://www.tralac.org/documents/publications/trade-data-analysis/3982-summary-intra-africa-trade-2019/file.html#:~:text=Intra%2DAfrica%20trade%20for%202019,the%20same%20as%20for%202018.


تحتاج إل المرور قرب المناطق الساخنة حيث يشكل عدم االستقرار الساحلي مخاطر مكلفة. لذا، يتعير  عل البلدان  
 األفريقية أن تضمن أمن مجاالتها البحرية. 

، يبدو أن مع ي الوقت الحالي
ظم تركتر  منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية منصّب عل المفاوضات بشأن قواعد المنشأ ف 

للسلع التجارية وجدولة التعريفات الجمركية. ومع ذلك، فإن هذا ليس إال هدفا واحدا من األهداف األربعة المحددة. 
بير   االقتصادية  العالقات  توطيد  ي 

ف  االتفاق  لهذا  ي 
النهانئ الهدف  االتحادات ويتلخص  وخارج  األفريقية  البلدان   

  الجمركية/اإلقليمية التقليدية. 

ي غياب الخدمات اللوجستية الجيدة. 
ولكن من غتر الممكن أن تكون هناك سوق واحدة عل مستوى القارة بأكملها ف 

لنحو   اآلمن  المرور  بالفعل  يضمن  البحري  يج80والقطاع  ولذلك  أفريقيا.  ي 
ف  المتداولة  السلع  من  الثغرات %  حّل  ب 

ي أفريقيا عل وجه الرسعة. 
ئ ف  ي تؤثر عل قطاع الموان 

  التشغيلية التر

  
ً
، فإن اال   لتقرير وفقا ي

ي العام الماض 
ه المنتدى التنفيذي ألفريقيا وأوكان ف  ئ األفريقية بلغ أكتر من  نرسر ي الموان 

  50ستثمار ف 
ي عام  

ي أفريقيا عل  51. ورغم ذلك، تقتض مناولة  2019مليار دوالر أمريكي ف 
% من السلع المنقولة عن طريق البحر ف 

ي ذلك االقتصادات الكتر 
ي االقتصادات األخرى، بما ف 

ي حير  تعان 
ى  ثالث بلدان فقط، وهي المغرب وجنوب أفريقيا ومض. ف 

ي حاويات. 
ي القدرة عل زيادة مناولة البضائع السائبة والموضوعة ف 

يا، من نقص ف   مثل نيجتر

ي المدن الساحلية الضخمة مثل الغوس ودار السالم. ولذلك، من المتوقع 
ي تزايد، ال سيما ف 

يير  ف  إن عدد السكان الحض 
كات ن ي حاويات بواسطة شر

ي تشحن عادة ف 
ى، ارتفاعا حادا. أن يشهد الطلب عل السلع التر  قل كتر

 ولن تكون السوق األفريقية الموحدة عمليّ  
 
   ة

ً
ما لم تعمل عل تطوير بنية أساسية قادرة عل استيعاب سفن أكتر حجما
الثمينة   والمعادن  النفط  ي معظمها سلعا سائبة مثل 

البلدان االفريقية تصدر ف  الحاويات. فما زالت معظم  والمزيد من 
ي الوقت نفسه، والمنتجات الزراعية 

  تبادل المنتجات المصنعة والمجّهزة عل التجارة داخل أفريقيا.  يهيمن الخام. وف 

القار  ي 
ف  األساطيل  ملكية  انخفاض  البحري. يظل  النقل  صناعة  ي 

ف  أفريقيا  مشاركة  يعيق  األمم   ة  مؤتمر  تقديرات  تشتر 
يا هي البلد الوحيد المدَرج بير  أكتر   %  0,31  بحصة قدرهادولة مالكة لألساطيل    35المتحدة للتجارة والتنمية إل أن نيجتر

/يناير   ي
ي كانون الثان 

يا  2020من الحمولة الساكنة ف  ي هي الدولة األ. كما أن ليتر
تمكنت من الظهور عل   فريقية الوحيدة التر

  %. 13دول العلم بحمولة إجمالية ساكنة تقدر بـأهم  قائمة

ي أن أفريقيا ستضطر إل طلب المساعدة من سفن تملكها جهات أجنبية للتمكن من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة 
وهذا يعت 

سفن مشيدة بأياٍد أفريقية ومزودة بطواقم أفريقية ويملكها أفارقة،    تصل إل مرحلة تقوم فيها الحرة القارية األفريقية إل أن  
ي أفريقيا ب

  إل مختلف أنحاء القارة والعالم. نقل منتجات مصنوعة ف 

 

و كينيوا  وع البحري وكبتر  براين غيشتر ي ووكر، مدير المرسر
ي الشحن والشؤون البحرية، مومباسا، وتيمونر

، كاتب مختص ف 
يتوريا.  ي مجال البحوث، معهد الدراسات األمنية بتر

، ودينيس ريفا، موظف ف   الباحثير 

 

 

 

https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2020/10/Study-Okan-AFC_Ports-in-Africa.pdf
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