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موجز تنفيذي
ينقللع عللن ايللر البرللا أ للا مللن  80يف املائللم مللن للاضا البلللائة ال امليللم مللن ي ل
احلجم وأ ا من  70يف املائم من ي القيمم ،وجياي تنلاول ذلذا الاجلاضا علن ايلر امللوانئ
البرايم يف مجية أحناء ال امل .وأ ا من نصف جمموع قيمم الاجاضا ال امليم املنقوللم رلاا ينطلوي
على بلائة مشرونم يف اوايت منقولم بواسطم انقلتت حلرن ت ملع عللى وطلو مت يلم
مناظمللم .وذكللذا ،ف ل ا النقللع البرللاي ةو أ يللم ماتف للم ابلنسللبم إىل الاجللاضا والانميللم ،ومتللاض
صلناعم النقلع البرلاي عللى اططلو املناظمللم ًوضا اسلم األ يلم يف الاجلاضا الدوليلم يف السلللة
املصن م ،ما يسهم يف حتقير النمو االقاصاًي.
وتاّ للز ذللذا املللذ اا علللى ان للاض الانظيمللق لصللناعم النقللع البرللاي علللى اططللو املناظمللم
ومسللائع املنافسللم ةات الصلللم .وذللق تبر ل ذيكللع السللوخ واوللا الاطللوضات فيمللا يا لللر ابملنافسللم
والرتّ ز يف ذذا القطلاع .وابنالافم إىل ةلل  ،تبرل امللذ اا الارلدايت الل تواجههلا البللداا
الناميم وتقدم وياضات يف جمال السياسات من أجع ت زيز املنافسم يف ذذا الصناعم.
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مقدمة
 -1تشمع سلسلم الاوضيد عن ايلر النقلع البرلاي ال ديلد ملن القطاعلات ،بلدءا ملن عمليلم
بنللاء السللفن وامات هللا وتسللجيلها وصللوال إىل تشللليع السللفن و ايللدذا .وينطللوي للع قطللاع مللن
ذذا القطاعات على جهات فاعلم خمالفم من البلداا املاقدملم وملن البللداا الناميلم عللى السلواء.
وينقع عن اير البرا أ ا من  80يف املائم من اضا البللائة ال امليلم ملن يل احلجلم وأ لا
من  70يف املائم من ي القيمم ،وجياي تناول ذذا الاجلاضا علن ايلر امللوانئ البرايلم يف مجيلة
أحناء ال امل .ويقدَّض أا جم الاجاضا ال امليم املنقولم راا ينمو مب دل منو سلنوي ما ل قلدضا 3.2
يف املائللم يف الفللرتا  .)1(2022-2017وذكللذا ،ياسللم النقللع البرللاي أب يللم ماتف للم ابلنسللبم إىل
الاجللاضا والانميللم .ويف عللام  ،2007حللكلت البلللائة امل بل ا يف للاوايت نسللبم  52يف املائللم مللن
جممللوع قيمللم الاجللاضا ال امليللم املنقولللم رلاا ،مللا ي كللت اضتفللاع قيمللم البلللائة املنقولللم يف للاوايت
بينمللا حللكلت الاجللاضا املنقولللم يف النللاقتت نسللبم  22يف املائللم والبلللائة ال امللم نسللبم  20يف
املائم والبلائة السائبم اجلافم نسبم  6يف املائم(.)2
 -2وتشللكع تكللاليف النقللع جللزءا ال يسللاهاا بلله مللن تكللاليف الاجللاضا .ففللق عللام ،2016
أنفقت البلداا يف املاوسط حنو  15يف املائم من قيمم واضًاهتا على النقع الدويل والا مني ،و انت
الاكللاليف املماةلللم املدفوعللم أعلللى يف الللم االقاصللاًات الصلللاا والل ل يفم ،إة بلللم ماوسللطها  22يف
املائللم يف الللم الللدول اجلزضيللم الصلللاا الناميللم ،و 19يف املائللم يف الللم البلللداا الناميللم لللا السللا ليم،
و 21يف املائللم يف الللم أقللع البلللداا منلوا (الشللكع) .ومللن بللني ال واملع الل حتللدً عل ء تكللاليف
النقع يف ا من البلداا الناميم :وجوً موانئ أقع فاءا ،والبنيلم الارايلم للا املتئملم ،ووفلوضات
احلجللم اوللدوًا ،وأسلواخ النقللع األقللع قللدضا علللى املنافسللم( .)3وقللد يللؤًي ازًايً أ جللام السللفن،
واخنف للامل املنافس للم بس للب زايًا االن للدماجات ،إىل زايًا تف للاقم ذ للذا الوا للة ،وواص للم يف ال للم
االقاصاًات الصلاا واالقاصاًات الل يفم ذيكليا.

__________

()1
()2

UNCTAD, 2017, Review of Maritime Transport 2017, United Nations publication,

( .sales No. E.17.II.D.10, New York and Genevaاألونكاللاً ،2017 ،اسللا اامل النقللع البرللاي ل للام
 ،2017منشوضات األمم املاردا).
UNCTAD, 2013, Review of Maritime Transport 2013, United Nations publication, sales
New York and Geneva

()3
2

منشوضات األمم املاردا).
األونكااً.2017 ،

( .No. E.13.II.D.9,األونكاللاً ،2013 ،اسللا اامل النقللع البرللاي ل للام ،2013
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تكاليف نقل وأتمني التجارة الدولية2016-2006 ،
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املصدض :األونكااً ،2017 ،الشكع .)UNCTAD, 2017, figure 3.5( 5-3

 -3ويشللا مؤحللا األونكاللاً لتضتبللا وطللو املت للم البرايللم املناظمللم إىل مسللاو انللدما
البلد يف الشبكات ال امليم للنقع البراي ال املم على وطلو مناظملم .وقلد حتسلن ذلذا االضتبلا
بدضجم ذامم يف الفرتا  2017-2004واضتفة ذلذا املؤحلا يف اللم أللبيلم البللداا( .)4وقلد أههلات
ًضاسللم أجااذللا األونكاللاً لاقي ليم أتةللا بي للم االضتبا للات البرايللم علللى الصللاًضات ال نائيللم للسلللة
امل بل ا يف للاوايت أا جللوًا االضتبللا ابططللو البرايللم ُيامللع أا تكللوا عللامت ذامللا يف حتديللد
إمكانيم الوصلول إىل األسلواخ اطاضجيلم و لذل  ،يف هنايلم املطلا  ،يف حتديلد أًاء الصلاًضات(.)5
وذللذا يبل ّلني مللا لصللناعم النقللع البرللاي ال املللم علللى وطللو مناظمللم ومللا لللابط املت للق وطللو
مناظمم بني البلداا من أ يم ابلنسبم إىل القدضا الانافسيم الاصديايم والاجاضا ال امليم.
 -4ويف عام  ،2016اساما أتةلا قطلاع النقلع البرلاي ابالنكملات االقاصلاًي ب لد علام ،2009
ما أً إىل ا ف الطل ال املق بشكع مساما .واساما عامل اقم النقع يازايلد مب لدل أسلاع
مللن م للدل زايًا الطل ل  ،مللا أً إىل وجللوً اقللم عامليللم مفا للم وإىل اخنفللامل أس ل اض الشللرن
وتقلللير ضريللم حللا ات النقللع البرللاي ال املللم علللى وطللو مناظمللم .وقللد أً ةل ل إىل زايًا
الدمج عن اير االندماجات ذق والارالفات ال امليم فيما بني حا ات نقلع احللاوايت يف سلوخ
انت ابلف ع ةات تاّ ز ماتفة.

 -5وتاّ ز ذذا املذ اا على ان لاض الانظيملق لقطلاع الشلرن عللى وطلو مناظملم يف جملال
النقع البراي وعلى مسائع املنافسم ةات الصلم .فصناعم الشرن البراي عللى وطلو مناظملم
ذق صناعم يفلم ضأ امللال تاسلم ب لدم الالوازا بلني علامل اقلم السلفن والطلل عللى نقلع البللائة.

__________

()4
()5

انظا الاابط.http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92 :
تشمع مالاات اجلوًا :وجوً اضتبا رلاي مباحلا بلني البللدين ،أي عللى األقلع ودملم حلرن تشلليليم وا لدا ،وماللا
يوال علدً الشلرنات ال لاباا التزملم لللابط بلني بللدين ( M Fugazza, 2015,
انتلج علن وواضزميلم للوالة األم لع ّ
Maritime Connectivity and Trade, Policy Issues in International Trade and Commodities,

.)Research Studies Series No. 70, United Nations publication, New York and Geneva
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فالسياخ احلايل ،ضلم أنه مواة تا ي ملن منظلوض الشلا نني ابلنظلا إىل الال ةا عللى األسل اض ،يطلا
حتدايت على مقدمق ودمات الشرن على اططو املت يم املناظمم .وتشلمع ذلذا الارلدايت
الطلل املللنكم بسللب اسللامااض النمللو اللل يف يف الاجللاضا ال امليللم منللذ عللام  2009وأسل اض
الشرن املنخفلم اخنفااا اتضخييا واملنافسم الشديدا بني الناقلني ،ما قد يسفا علن إجلااء فيللات
يف األس اض ال ميكن اسامااضذا ووجوً سباخ على لل السلفن ال متقلم ووجلوً ماطلبلات تنظيميلم
بيئيم أ لا صلاامم( .)6وللاصلدي ذلذا الارلدايت ،سل ت صلناعم الشلرن عللى اططلو املت يلم
املناظمم إىل إافاء الطابة األم ع على اساخدام الطاقات ،ووفض الاكاليف عن ايلر اللدمج،
ولللذل حللهدت زايًا ذللذا الصللناعم تاّ لزا مازايللدا يف السللوخ يف السللنوات األوللاا .ويف عللام 2016
والنصلف األول ملن علام  ،2017حلهدت الصلناعم تك يفلا جلهلوً اللدمج ،يف حلكع انلدماجات
واسارواةات وعن اير حتالفات وطو الشرن املت يم املناظمم.

أولا -النقل البحري على خطوط منتظمة :الرتتيبات التعاونية
 -6تاسللم صللناعم النقللع البرللاي علللى وطللو مناظمللم بوجللوً تاتيبللات ت اونيللم ،ا للذت يف
األصلع حللكع احتللاًات وطلو رايللم ،مث ا للذت ،يف أعقلا بللدء عمليللم الارويلم (النقللع ابحلللاوايت)
يف عللام  ،1956حللكع احتللاًات و للذل حتالفللات اس لرتاتيجيم واتفاقللات لا بيللت الطاقللات ولاقاسللم
السللفن واتفاقللات النقللات الطوعيللم .و للاا النظللام الانظيمللق الللدويل ياسللم يف البدايللم فعفللاء مجيللة
أحكال اتفاقات الا اوا ذذا إعفاء حبه حامع من تطبير قانوا املنافسم .وقد باضت انعفلاءات
اطاصم ابحتاًات اططو البرايم على أسلا احلجلج القائللم أبا الطبي لم اولدًا للاكلاليف الل
متيّز ذذا القطاع ع املنافسم يف ذذا الصلناعم للا مسلادامم ،ملا يسلفا علن نالائج ضًيئلم جلميلة
املشاض ني يف السوخ .ولذل  ،نظا إىل احتاًات اططو البرايم عللى أنله ال مفلا منهلا ملن أجلع
ضريم واساقااض حا ات النقع ومن أجع اناظام اطدمات لصاحل املص ِّّدضين(.)7
 -7وت لِّّلا اتفاقيللم مدونللم قواعللد السلللو الحتللاًات اططللو البرايللم (‘ )1974احتللاً اططللو
البرايللم‘ أبنلله جمموعللم مؤلفللم مللن حللا اني أو أ للا مللن حللا ات تشللليع النللاقتت تقللوم ولدمات
النقع البراي الدويل لنقع البلائة على اير م ني أو لاخ م ينلم المن لدوً جلاافيلم حملدًا
ويوجد فيما بينهما أو بينها اتفاخ أو تاتي  ،مهما انت بي اه ،ت متا أو ت مع امن إ اضا
وفر أجوض حرن مو لدا أو مشلرت م وأيلم حلاو أولا يافلر عليهلا فيملا يا للر باقلد ولدمات
النقللع البرللاي .ووفقللا ملصللطلرات قللانوا املنافسللم احلللدي  ،تنللدض احتللاًات اططللو البرايللم
امن ت ايف اضتتت الاس ا الاوا ئق.
 -8وما زالت احتاًات اططو البرايم م فاا من قانوا املنافسم يف ا ملن اللوالايت القللائيم.
ويف ال لوالايت القلللائيم ال ل أتوللذ ابنعفللاءات ،جللا فيللف ذللذا انعفللاءات أو إولللاعها لش لاو
م ينللم ،مللة إمكانيللم الارقيللر يف املماضسللات املخلّللم ابملنافسللم ال ل متاضسللها االحتللاًات .وي ل ض أنصللاض
احتللاًات اطط للو البرايللم إعفاءذ للا ابالس للاناً إىل الاكللاليف ال ابا للم املاتف لم ،واالس للا ماضات الاأمسالي لم
األوليم الكباا ،والاكاليف املاتف م األوا لا املا لقم ابلبلائة ،واالولاتالت بلني ال لامل والطلل ،
والطاقم املفا م ،واحلاجم إىل ودمات حرن راي على وطو مناظمم يف الاجاضا الدوليم.

__________

()6
()7
4

JW Butler, 2017, World Shipping Council statement to the United States Subcommittee on Coast
.Guard and Maritime Transportation, 3 May, Washington, D.C
Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Competition issues in liner
.shipping, DAF/COMP/WP(2015)3, 10 June
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 -9وقد بدأت قوا احتاًات اططو البرايم يف الاناقر ب د سب ينات القاا ال شاين .فقلد
أً اعاماً قانوا إصت الشلرن البرلاي يف اللوالايت املارلدا األمايكيلم يف علام  ،1998إىل
جان صدوض تقايا عن منظمم الا اوا والانميم يف امليداا االقاصاًي يف عام  ،2002إىل تليا
املشهد الدويل الحتاًات اططو البرايم .و اا الاليا الائيسق الذي جاء بله قلانوا اللوالايت املارلدا
ذللو السللما فبلاام عقللوً اطدمللم السلايم مللة انقلللني مللن وللاض احتللاًات اططللو البرايللم ،وذللق عقللوً
مل ي د يلزم انعتا عنها .وأسلهمت زايًا املنافسلم ذلذا يف احللد ملن أ يلم ذلذا االحتلاًات .وتسلاءل
تقايا منظمم الا لاوا والانميلم يف امليلداا االقاصلاًي عملا إةا لاا ميكلن ت يلا ملن إعفلاءات ملن
مكافرللم اال اكللاض الحتللاًات اططللو البرايللم ،واناهللى الاقايللا ،ب للد فرللر األسللا املنطقللق
االقاص للاًي ذ للذا االتفاق للات ،إىل أن لله ال يوج للد ًلي للع ًام للم عل للى أا فوائ للد تارق للر للش للا نني
واملسللاهلكني .وولللر الاقايللا إىل أا احتللاًات اططللو البرايللم مل ت للد للدم اللللامل املام للع يف
يسولها(.)8
اماا اساقااض أس اض الشرن وانمداًات للشا نني ،ولذل مل ي د يوجد ما ّ
 -10وأً الاقايا إىل إجااء مااج م لإلعفاء الشلامع اللذي لاا مينرله االحتلاً األوضو الحتلاًات
اططلو البرايلم بللع وإىل إللائله يف علام  .2008وأفلللى لع ملن تقايللا منظملم الا لاوا والانميللم يف
امليللداا االقاصللاًي وقلااض االحتللاً األوضو فللللاء انعفللاء الشللامع إىل إجلااء مااج للم لإلعفللاءات يف
الوالايت القللائيم األولا  ،مبلا يف ةلل أسلرتاليا وإسلاائيع واليلاابا ونيوزيلنلدا ،مبلا تاتل عللى ةلل
من ناائج خمالفم .فقد أللت إساائيع انعفاء الشامع املمنو التفاقات الشرن البراي .و افظلت
والايت قلائيم أوا  ،م ع أسلرتاليا وسلنلافوضا واللوالايت املارلدا واليلاابا ،عللى احلصلانم املمنو لم
لتتفاقات امل قوًا بني حا ات النقع البراي ال املم على وطو مناظمم.

 -11وعق األوذ ابلارويلم (اسلاخدام احللاوايت) ،ابالداء ملن سلاينات القلاا ال شلاين فصلاعدا،
بللدأت حللا ات النقللع تاّ للز علللى تاحلليد الاكللاليف ابناللافم إىل ت بيللت األسل اض .وأً ةلل إىل
اناشاض احتلاًات الشلا ات (الكونسلوضتيومات) .وت ّلا منظملم الا لاوا والانميلم يف امليلداا االقاصلاًي
الكونسلوضتيومات أبهنلا اتفاقلات و/أو تاتيبلات بلني حلا ات النقلع البرلاي ةات اططلو املناظملم
هتد يف املقام األول إىل تقد ودمات منظَّمم تنظيما مشرت ا علن ايلر تاتيبلات تقنيلم أو تشلليليم
أو اضيم حىت (م ع االساخدام املشرت للسفن ومنشآت امللوانئ ومنظملات الاسلوير ،إ).)9( ).
وتشمع أذدا الكونسوضتيوم وفلض تكلاليف ضأ امللال ،وتقاسلم املخلا ا ،وحتقيلر وفلوضات احلجلم،
وت زيز القدضا على املساومم اد مشللق اوطات الطافيم وسلطات املوانئ .ويارقر ذلذا األولا
عللن ايللر زايًا الللدمج يف ذللذا القطللاع ،وقللد وصللع إىل للد قللد تفللامل فيلله قللوا حللا ات النقللع
ابملقاضنم مة مشللق حمطات النقع الطافيم حتدايت وخملا ا املنافسلم فيملا يا للر ابلقلدضا الانافسليم
الاصديايم ،وواصم يف البلداا الناميم.
 -12وق للد ب للدأ ياش ل ّكع يف تس ل ينات الق للاا ال شل لاين ح للكع حم للدً م للن الكونس للوضتيوم ،وذ للو
الارللالف ال للاملق .وياكللوا الارللالف مللن جمموعللم صلللاا مللن حللا ات النقللع الداولللم يف مشللاض م
باا لألصول ويف ت لاوا تشلليلق ملة احلفلاع عللى ذلوايت الاسلوير واذلوايت الاجاضيلم الفاًيلم.
وعلللى ال كللت مللن احتللاًات اططللو البرايللم ،ال ُيللدً أعلللاء الارللالف بشللكع مشللرت أسل اض
الشللرن بللع يانافسللوا بشللكع مسللاقع علللى األس ل اض .و لاا مللا يللدوع أعلللاء الارللالف يف اتفاقللات
لاقاسللم السللفن تلطللق املسللاضات الائيسلليم ،وميكللن ت ايللف للع منهللا أبهنلا سللوخ م نيللم ابسللاخدام

__________

()8
()9

GE.18-06990

املاجة نفسه.
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مصلطلرات قلانوا املنافسللم .وعلاًا ملا يلطللق الارلالف مللا ال يقلع علن لايقني لاضيني ضئيسلليني
بللني الشللاخ واللللا  ،وذللق :أوضواب  -اسلليا ،واسلليا  -الللوالايت املارللدا ،والللوالايت املارللدا -
أوضواب .وتقللوم مجيللة حللا ات النقللع الداولللم يف الارللالف ب للامل أسللا يلها م للا ،فانقللع للع منهللا
ابلنياب للم ع للن األو للا احلل لاوايت بلي للم توس للية نط للاخ و للدماهتا وتلطياه للا اجللاافي للم ،للد زايًا
نصيبها يف السوخ ،واحلد من مشكتت نقر الطاقم ،وحتسني فاص الارميع املشرت  ،وحتسني
فاءا الاواجد يف امليناء ،والاقليع إىل أًىن لد ملن املخلا ا ال املم .وتلا والايت قللائيم لاا
أا الكونسوضتيومات والارالفلات توللد فلاءات ،وللذل تالي إعفلاءات عاملم ملن قلانوا املنافسلم(.)10
وتوجلد اليلا ةتةلم حتالفلات ،ذلق حتلالف 2م ( ،)2M Allianceوالارلالف اويطلق (،)Ocean Alliance
والارالف ( ،)The Allianceوذق تلم م ا أ  10حا ات نقع(.)11
 -13وتللنظَّم االحتللاًات عللن ايللر عقللد اتفاقللات بللني أعلللائها ،ومللن أم لاهللا ،سل ًضجللم
االلالزام مللن جان ل املللوق ني علللى االتفللاخ ،اتفاقللات أتجللا اطللاانت (اطللتاي) ،واتفاقللات تبللاًل
اساخدام اطاانت ،واتفاقات تقاسم السفن .أملا اتفاقلات أتجلا اطلاانت فقوامهلا أتجلا ولاانت
احلللاوايت مللن جان ل أ للد الشللا اء علللى مللن السللفن ال ل يللدياذا أعلللاء الكونسللوضتيوم .وأمللا
اتفاقات تباًل اساخدام اطاانت فهق مماةلم ولكنها تسالزم أيلا إباام عقوً أتجا مابلاًل .و ّأملا
اتفاقللات تقاسللم السللفن فهللق أقللو االتفاقللات وتسللالزم تقاسللم اقللات السللفن مللة الشللا اء مللن
أجع زايًا م دالت االسافاًا من السفن(.)12
 -14واتفاق للات تقاس للم الس للفن ذ للق مماضس للم ح للائ م وت ال ل ةات أ ي للم اقاص للاًيم مازاي للدا يف
صناعم الشرن البراي على وطو مناظمم .ويشاض الك ا من أ حا ات النقع يف نلوع ملا
تيسللا الرتتيبللات الاشللليليم لاقللد وللدمات
مللن أن لواع اتفاقللات تقاسللم السللفن .فهللذا االتفاقللات ّ
الشرن البراي على وطو مناظمم ،وقد تشمع الانسلير أو الاشلليع املشلرت طلدمات السلفن
وتقاسم اقات السفن .وذق ميكن أا تساعد يف ت زيز املنافسم علن ايلر تيسلا ًولول السلوخ
أمام حا ات النقع ال ليت لديها جم ا من البلائة لاشليع سلفينم مسلاقلم ،لكلق ميكلن
ذلا أا تانللافت مللة حللا ات النقلع األوللا ال املللم علللى نفلت الطللاخ .وميكللن ذلذا االتفاقللات أا
تفيد على وجه اطصوص حلا ات النقلع الصللاا أو حلا ات النقلع الل تالل يف ًولول أسلواخ
جدي للدا( .)13وابنا للافم إىل ةل ل ل  ،حتا للا ح للا ات النق للع البر للاي ةات اطط للو املناظم للم إىل
الدوول يف اتفاقات ت اوا للماا اسامااضيم اطدمم يف األجع الطويع .فالقدضا على الدوول يف
االتفاقات وعلى اطاو منها بسهولم وعلى ت ديلها تب ا لالاات السوخ ،فلت عن توافا اليقني
القللانول الللذي تايرلله الل لوائ الانظيميللم أو انعفللاءات اطاصللم بكللع قطللاع ،للا أم لااا يايرللاا
للنللاقلني املاونللم والقللدضا علللى ت للديع اطللدمات تب للا للاللاات يف أواللاع السللوخ ،مبللا يرتتل علللى
ةل من الاقليع إىل أًىن د من انقطاع اطدمات(.)14

__________

()10
()11
()12
()13
()14
6

.UNCTAD, 2016, Liner shipping: Is there a way for more competition? Discussion paper No. 224
(األونكا للاً ،2016 ،النق للع البر للاي عل للى اطط للو املناظم للم :ذ للع توج للد ايق للم لارقي للر منافس للم أ ل وضق للم
مناقشم ضقم .)224
لت تع على مزيد من امل لومات بش ا الارالفات ال امليم ،انظا األونكااً.)UNCTAD, 2017( 2017 ،
.Organization for Economic Cooperation and Development, 2015
مسا م مقدَّمم من اجمللت ال املق للشرن ،وضابطات مالكق السلفن ابجلماعلم األوضوبيلم ،ولافلم الشلرن البرلاي
الدوليم.
املاجة نفسه.
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 -15وملن يل املبلدأ ،ال تلنر اتفاقلات تقاسلم السلفن عللى أي اتفلاخ بشل ا الكميلم امللااً
نقلها أو بش ا ت بيت األس اض .وذق اا ما تاماة ابنعفاء من انطباخ قانوا املنافسم عليها يف
ا من اللوالايت القللائيم ،وقلد للة ملااج لم أو موافقلم سللطات املنافسلم .وتلوفا انعفلاءات
املاتبطم ابتفاقلات تقاسلم السلفن الطم نينلم لشلا ات النقلع البرلاي ةات اططلو املناظملم وةلل
()15
باقلللير أو إزالللم الللدعاو لللا اللللاوضيم ال ل قللد تللؤًي إىل إبطللاء عمليللات ذللذا الشللا ات .
وقد أههات إ د الدضاسات ال ر ت ااثض إنشاء وتوسية اتفاقات تقاسم السفن على أس اض
الالوازا و ميللات الالوازا انمجاليللم وضوللاء املسللاهل أا إنشللاء وتوسللية ذللذا االتفاقللات قللد ّأً ،
على الطاخ النشطم اضاي ،إىل زايًا ضفلاا الشلا ن (فلائض املسلاهلكني) و جلم البللائة املنقوللم
( ميم الاوازا انمجاليم) وإىل اخنفامل أسل اض الشلرن ،وولصلت إىل أا اتفاقلات تقاسلم السلفن
مشج م للمنافسم(.)16
ذا ااثض ّ

 -16ويوجللد نللوع اوللا مللن االتفاقللات ذللو اتفللاخ املناقشللم الطللوعق ،والللذي ميكللن عللن ايقلله
لأل لاا أا تابللاًل امل لومللات عللن السللوخ ،م للع توق للات ال للامل والطلل وا اذللات الصللناعم،
وأا تش للرت يف مب للاًو توجيهي للم وعي للم .وعل للى ال للالم م للن أا املب للاًو الاوجيهي للم الطوعي للم ذ للق
ييس لااا الاس ل ا الا لوا ئق
وتقاسللم امل لومللات مبوج ل ذ للذا االتفاقللات لللا ملللزم نني ،ف هنم للا قللد ّ
()17
وحتدي للد الطاق للات الال لوا ئق وال ميك للن ت يا ل لا فيم للا يا ل للر با ةاذ للا عل للى ول للر الكف للاءات .
واتفاقللات املناقشللم الطوعيللم ليسللت م فللاا ملن انطبللاخ قللانوا املنافسللم عليهللا يف االحتللاً األوضو .
وميكن لوالايت قلائيم أوا أا تسم مب ع ذذا االتفاقات إىل جان اتفاقات ت اونيم أوا ،
مبا يف ةلل احتلاًات اططلو البرايلم اول ِّّدًا لألسل اض ،ملا ًام جيلاي إبتلهلا لسللطات املنافسلم
وملا ًام جيلاي ضصللدذا فيملا ب للد .ويف علام  ،2013للاا يوجلد حنللو  65احتلاًا مللن احتلاًات اططللو
البرايللم واتفاقللا مللن اتفاقللات املناقشللم الطوعيللم ت مللع علللى الطلايقني املماللدين ع ل اولليط اذللاًو
وع اويط األ لسق ،مت ع حنو  50يف املائم من الاجاضا ال امليم( .)18وابلنظلا إىل ملا يوجلد للد
سلطم املنافسم يف ال ازيع ملن ول ات يف الارقيقلات املا لقلم ابلكلاضتتت ،ف هنلا قلاضت أا ب لض
االتفاقات ،ال ميكن أا تفلق يف البدايم إىل حتقير فلاءا اقاصلاًيم ،تاللمن حلاو ا ميكلن أا
تؤًي إىل عقد اتفاقات لا قانونيم بني املانافسني(.)19

اثنيا -النقل البحري على خطوط منتظمة :اإلطار التنظيمي للمنافسة
 -17الطللاخ الائيسلليم للنقللع البرللاي علللى وطللو مناظمللم ذللق :اسلليا  -أوضواب ،والطايقللاا
ال للابااا للمرلليط اذللاًو وللمرلليط األ لسللق ،والطايلر املوجللوً ًاوللع اسلليا .ويف عللام ،2016
انلت أ جلام ملوال احلللاوايت يف ال لامل سل املنطقلم مللا يللق :اسليا 64 ،يف املائللم وأوضواب16 ،
يف املائ للم وأمايك للا الش للماليم 8 ،يف املائ للم وأمايك للا النامي للم 6 ،يف املائ للم وأفايقي للا 4 ،يف املائ للم
وأوقيانوسيا 2 ،يف املائم(.)20

__________

( )15مسا م مقدَّمم من كومم اذند.
(.F Quartieri, 2017, Are vessel-sharing agreements pro-competitive? 21 April )16
( )17مسا م مقدَّمم من كومم اذند.
2013, The anti-competitive effects of a globally concentrated, oligopolistic
()18

AJ Braakman,
maritime market: From explicit to tacit collusion – An analysis based on the P3 network, Journal
.of International Maritime Law, 19(5): 419–436

( )19مسا م مقدَّمم من كومم ال ازيع.
( )20األونكااً ،2007 ،الشكع .1-4
GE.18-06990

7

TD/B/C.I/CLP/49

 -18ويبر ل ذللذا الفصللع ان للاض الانظيمللق للمنافسللم يف االقاصللاًات الاائللدا علللى الطللاخ
الاجاضيم الائيسيم ،ال ذا أتةا تنظيمق عاملق ،وذق الصني والوالايت املارلدا واالحتلاً األوضو .
وذذا ال ي ين أا تنظيم ذذا القطاع يقاصا على السللطات املخاصلم يف ذلذا اللوالايت القللائيم.
إة مت لاض سلللطات املنافسللم األوللا ًوضا أساسلليا يف اللماا املنافسللم يف جم لال الشللرن البرللاي
علللى وطللو مناظمللم ،نظلاا إىل أا االنللدما أو االسللارواة بللني حللا ات النقللع ال ميكللن تشللليله
إىل أا تام املوافقم عليه من مجية الوالايت القلائيم املخطَاا به.
املد عامليلا ومللزم قلانوان بشل ا
 -19وعلى الص يد الدويل ،ال يوجد ص ما لدً األ لاا م َ
املنافسلم يف جملال الشلرن البرلاي عللى وطلو مناظملم .وقلد اعاملد علدً ملن الصلكو املا لقلم
ابلشرن البراي على وطو مناظمم حتت إحاا منظمات ًوليم م ع األونكالاً ،مبلا يف ةلل
اتفاقيم مدونم قواعد السلو الحتاًات اططو البرايم ،ال ًولت يلز النفلاة يف علام 1983
وبلللم عللدً األ لاا فيهللا ً 76ولللم افللا يف  15للانوا ال ال/ينللايا  ،2018و للذل املبللاًو
الاوجيهيم املا لقم باطبير املدونم وال وال ت يف علام  .1986وتلنر االتفاقيلم ،يف مجللم أملوض،
علللى قواعللد اسللافاًا مللالكق السللفن املوجللوً مقللاذم يف أضااللق الللدول األ لاا  ،والللذين خيللدموا
الاجاضا اطاضجيم املاباًلم ذذا الدول ،من أنصبم احلمولم فيهلا .وذلو ملا ميلن قوقلا م ينلم لللدول
األ اا ويفامل عليها ماطلبات هتد إىل تلبيم اال اياجات اودًا للبلداا الناميم والاخفيلف
مللن الارللدايت ال ل تواجههللا ذللذا البلللداا .وتاطل ل االتفاقيللم تقاسللم احلمول لم فيمللا بللني أعلللاء
احتللاًات اططللو البرايللم بنس ل قللدضذا  ،20-40-40وذللو مللا يشللكع حماولللم لازويللد البلللداا
بفاصم املشاض م يف نقع اضهتا .بيد أا ذذا االحرتا مل جيا تنفيذا ،نظاا إىل أا االتفاقيم مل ت َّنفلذ
على نطاخ واسة فيما بني الدول األ اا .

ألف -الصني
 -20الصللني ذللق املصل ِّّدض ال للاملق الائيسللق ،إة بلللم نصلليبها مللن صللاًضات البلللائة ال امليللم ،يف
عللام  ،2016نسللبم  13.12يف املائللم وذللو مللا ميّللع  29يف املائللم مللن الكميللم ال امليللم املنقولللم عل
املاناولللم يف ملوال احلللاوايت يف أ ل  40مينللاء للايف
ملوال احلللاوايت و 48يف املائللم مللن املقللاًيا َ
للراوايت( .)21وللذل متلاض الصلني ًوضا اسلم األ يلم يف عمليلم مااج لم الارالفلات واالنلدماجات
ال امليم يف صناعم الشرن البراي على وطو مناظمم.
 -21ووزاضا النقللع ذللق السلللطم املسللؤولم عللن إنفللاة الللوائ الانظيميللم للنقللع البرللاي الل أصللبرت
س للاضيم املف للول من للذ ع للام  .)22(2002وهت للد ذ للذا اللل لوائ  ،يف مجل للم أم للوض ،إىل تنظ لليم النق للع
البرللاي ويايللم املنافسللم ال اًلللم وذللق ،م لهللا يف ةل ل م للع الق لوانني امل مللول للا يف ال لوالايت املارللدا
واالحتللاً األوضو  ،تنطبللر علللى اتفاقللات اططللو البرايللم مللن وإىل امل لوانئ يف الصللني( .)23ووفقللا
ذلذا الللوائ الانظيميلم ،جيل إيللداع اتفاقلات اططلو البرايلم املناظمللم واتفاقلات أسل اض الشلرن لللد

__________

()21
()22
()23
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database; UNCTAD 2017, tables 4.1 and 4.2.
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( UNCTADstatقاعلدا بيلاانت إ صلاءات األونكالاً

China, 2001, Regulations on international maritime transportation, Order of the State Council of
.China No. 335, 5 December
M Drenan, 2015, Watchdogs of the world: Global liner conference regulators in the modern
shipping market and why the P3 agreement failed, Michigan State International Law Review,
.24(1): 79–109
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بوضصللم حللنلهاي للشللرن البرللاي ،ابعاباضذللا السلللطم امل يَّنللم مللن الللوزاضا ذللذا اللللامل( .)24بيللد أا وزاضا
الاجللاضا قللد تل ّقللت يف عللام  2014انوطللاض مببللاًضا الارللالف  P3واسا االلت الاهللا بنللاء علللى
الصت يات املمنو م ذا مبوج قانوا مكافرم اال اكلاض ( )2008بليلم مااج لم االنلدماجات
وعمليات الرتّ ز واعاماًذا أو ضفلها على أسا ااثضذا على املنافسم (ان اض .)1
ان اض 1
مبادرة التحالف  ،P3لعام 2013
مشل للت مب للاًضا الار للالف  P3أ ل ل ة للتش ح للا ات ح للرن ر للاي ت م للع عل للى وط للو
مناظمللم يف ةل ل الوقللت ،وذللق حللا م ماس ل وحللا م البرللا املاوسللط للشللرن البرللاي وحللا م
 .CMA CGMووافقت حا ات النقع على مية سفن ،ت لاًل يولاهلا  15يف املائلم ملن الطاقلم
ال امليللم ،علللى ةتةللم مسللاضات ضئيسلليم ،ذللق اسلليا  -أوضواب ،والطايللر ال للابا للمرلليط اذللاًو ،والطايللر
ال لابا للمرلليط األ لسلق .واعال ت املبلاًضا مؤحلاا عللى الصل وابت الل متلّا لا الصللناعم بسللب
الطاقم املفا م وأس اض الشرن املاقلبم .وجا إبتغ االتفاخ ل دً من سلطات املنافسم يف مجيلة
أحناء ال امل ووافقت عليه السلطات يف االحتاً األوضو ويف الوالايت املاردا.
بيللد أنلله مل جيللا تف يللع ذللذا املبللاًضا بسللب ق لااض وزاضا الاجللاضا الصللينيم الصللاًض يف زي لااا/
يونيلله  2014ب للدم الرتوللير للارللالف .فقللد قامللت الللوزاضا باقيلليم الا ل ةا اوامللع للارللالف عل لى
املنافسللم مبوجل نظامهللا املا لللر ابالنللدماجات وقللاضت أا الارلالف يشللكع ضابطللم حمكمللم ،الللف
ع للن االتفاق للات الاقليدي للم لاقاس للم الس للفن وع للن باوتو للوالت تب للاًل اط للاانت فيم للا يا ل للر أبح للكال
الا للاوا وانجل لااءات الاش للليليم واملش للاض م يف الاك للاليف .وق للاضت ال للوزاضا أا ذ للذا الار للالف س للي زز
بشكع با القلوا السلوقيم لأل لاا امل نيلم والرتّ لز يف السلوخ عللى الطايلر :اسليا  -أوضواب ،وسليرتت
عليلله نشللوء لواجز أمللام الللدوول إىل ذللذا الطايللر .إة إا نصللي الطاقللات املشللرت لشللا ات النقللع
ال ل تش للاا قللد بلللم نسللبم  46.7يف املائللم رلللول للانوا ال ال/ينللايا  .2014واسا االلت ال لوزاضا
أيلا أتةاات الارالف على اجلهات الفاعلم األوا  ،م لع حلا ات النقلع البرلاي املانافسلم ال امللم
عللى وطللو مناظملم والشللا نني وسلللطات امللوانئ ،وقللاضت أا زايًا القللوا السلوقيم يف ذللذا القطللاع
لشللا ات النقللع الائيسلليم ال ل تش سلليكوا ذللا أتةللا سلللى علللى اجلهللات الفاعلللم األوللا  ،وواصللم
بسب قوا املساومم امل َّززا لشا ات النقع ال تش ابملقاضنم ابلشا نني وسلطات املوانئ.

املصدض:

Financial Times, 2013, Big three container shipping groups plan alliance, 18

.June; Ministry of Commerce of China, 2014, Announcement No. 46, 20 June

ملء -الولايت املتحدة
 -22اللجنم البرايم االحتاًيم ذق الو الم الانظيميم املساقلم املسؤولم عن تنظيم النقلع البرلاي
يف الاج للاضا اطاضجي للم لل للوالايت املار للدا لص للاحل املصل ل ِّّدضين واملس للاوضًين واملس للاهلكني ابل للوالايت
املارللدا( .)25وتام للع ضسللالاها يف اللماا ت لوافا وللدمات نقللع رللاي تنافسلليم وةات فللاءا للشللا نني،
__________

( )24األونكااً.)UNCTAD, 2016( 2016 ،
(and Development, 2015, Competition issues in liner )25
.shipping, DAF/COMP/WP2/WD(2015)13, 26 May
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عن اير ضصد االتفاقات فيما بني حلا ات النقلع وعقلوً اطلدمات فيملا يا للر آباثضذلا عللى األسل اض
واطللدمات .وقللد أنشل ت للديع قللانوا النقللع البرللاي ( )1916اللجنللم يف عللام  1961ومنرهللا سلللطم
عدم املوافقم على االتفاقات امل قوًا بني حا ات النقع البراي ال املم عللى وطلو مناظملم إةا
مل تكللن حمقق للم للمص لللرم ال امللم .ويف ذ للذا الص للدً ،س للي ا َ اناهللا ق لوانني مكافر للم اال اك للاض
موجها اد املصلرم ال امم .وأزال قانوا النقع البراي ( )1984ت ملن احلكلم املا للر
اناها ا َّ
ابملصلللرم ال امللم واح لرتا موافقللم اللجنللم علللى االتفاقللات امل قللوًا بللني حللا ات النقللع البرللاي
ال املللم علللى وطللو مناظمللم .مللا يسللم مبوج ل ذللذا القللانوا ب قللد اتفاقللات تقاسللم السللفن
ولاذا من االتفاقات الا اونيم.
 -23ويوجللد لللد الللوالايت املارللدا إعفللاء قللانول الحتللاًات اططللو البرايللم مللن انطب للاخ
ق لوانني مكافرللم اال اكللاض عليهللا .وياللي قللانوا النقللع البرللاي ،بصلليلاه امل َّدلللم مبوج ل قللانوا
إصت النقع البرلاي ( ،)1998نظاملا بلديت ننفلاة أ كلام املنافسلم وياللمن صلانم حملدوًا
مللن ق لوانني مكافرللم اال اكللاض وق لوانني املنافسللم لتتفاقللات امل قللوًا بللني حللا ات النقللع البرللاي
ال املم على وطو مناظمم .وقد جلاء ذلذا القلانوا فصلت ات أهنلت سللطم احتلاًات اططلو
البرايللم الل متكنهللا مللن تنظلليم عقللوً اطللدمات املا لقللم ابألعلللاء .وابناللافم إىل ةلل  ،يسللم
القللانوا ألعلللاء ذللذا االحتللاًات ابلافللاومل بشل ا عقللوً وللدمات سلايم مسللاقلم مللة الشللا نني،
وُيظللا علللى األعلللاء ااولاين االناقللام مللن حللا ات الشللرن أو النقللع الل تف للع ةلل  .وقبللع صللدوض
ذللذا القللانوا ،للاا يا للني أا جيلاي انعللتا عللن ذللذا ال قللوً ،مللا قللد يقلللع مللن احلللافز لللد املشللاض ني
لل للدوول فيه للا .وج للاء يف الاقاي للا الس للنوي للجن للم ل للام  2014م للا يل للق :أص للبرت اتفاق للات ذ للذا
االحتاًات أو اتفاقات الاس ا الاوا ئق لا ةات صلم إىل د با ابلنقع البراي على وطو
مناظمم ابلوالايت املاردا .ومل تقدَّم أيم اتفاقات جديدا بش ا ذذا االحتاًات إىل [اللجنم] منذ
السنم املاليلم  .2000وال تلطلق االحتلاًات ال تةلم املابقيلم سلو الشلرنات احلكوميلم ( .)26و لع
سلو ال يساويف ماطلبات انعفاء من أ كلام مكافرلم اال اكلاض خيللة لقلانوا املنافسلم وتقلوم
ابلارقيللر فيلله وزاضا ال للدل إةا انطللو علللى مماضسللات حللبيهم مبماضسللات الكللاضتتت ،مبللا يف ةلل
الاس ا الاوا ئق والاتع يف ال طاءات وتقاسم األسواخ.
 -24وفيما يا لر فنفاة قوانني املنافسلم فيملا ياصلع ولدمات الشلرن البرلاي ،تاصلد اللجنلم
الال ةا الانافسللق والشللاو الاجاضيللم لتتفاقللات امل قللوًا بللني حللا ات النقلع البرللاي ال املللم علللى
وطللو مناظمللم .ومبوج ل ذللذا القللانوا ،جي ل علللى األ لاا إوطللاض اللجنللم للذا االتفاقللات
وحتديد اللامل منها .و اي اللجنم تقييملا لال ةا االتفاقلات عللى املنافسلم وتللة ماطلبلات تقايلا
الاصللد قبللع املوافقللم علللى االتفللاخ .ومللا مل تللافض اللجنللم االتفللاخ وتط للن فيلله يف اوللا م ،يسللاي
مف ول االتفاخ ب د  45يوما من تقدميه.

جي  -الحتاد األورويب
 -25أات للت التئرللم الانظيميللم ضقللم  86/4056إعفللاء حللامت الحتللاًات اططللو البرايللم مللن
قواعد املنافسم يف االحتاً األوضو  .ويف عام  ،2003بلدأت املفواليم األوضوبيلم يف إجلااء مااج لم ذلذا
التئرم للارقر مما إةا اا ت يا ت بيت األس اض ومااقبم ال لامل ملن جانل احتلاًات اططلو البرايلم
مللا زال مناسللبا يف هللع أواللاع السللوخ املالللاا .ومل ت للا املااج للم علللى أي عتقللم سللببيم بللني ت بي للت

__________

( )26املاجة نفسه.
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األس ل اض ووللدمات الشللرن املوةللوخ للا علللى وطللو مناظمللم .وعلللى ال كللت مللن ةل ل  ،ولصللت
ُيسل لن ج للوًا اط للدمات وخيف للض األسل ل اض وي للؤًي إىل
املفوا لليم إىل أا إلل للاء انعف للاء م للن حل ل نه أا ّ
فيلللات بللاا يف الاسللوم والاسللوم اناللافيم ،وأا االخنفللامل يف األسل اض سللياي للبلللداا الناميللم الفاصللم
لزايًا الصاًضات والواضًات .ومن اوامع أيلا أا يكوا لإللللاء أتةلا إجيلا عللى البللداا الناميلم نظلاا
إىل أهنا تص ِّّدض عاًا سل ا منخفلم القيمم ةات نصي ماتفة نسبيا من تكاليف النقع(.)27
 -26وبنللاء علللى ةل ل  ،اعامللد االحتللاً األوضو التئرللم الانظيميللم ضقللم  ،2006/1419ال ل
ألل للت التئر للم الانظيمي للم ضق للم  86/4056وألل للت انعف للاء الش للامع املمن للو الحتل لاًات اطط للو
البراي للم ،اعاب للاضا م للن  18تشل لاين األول/أ ا للوبا  .2008م للا أا املماضس للات املخل للم ابملنافس للم يف
احتاًات اططو البرايم املاجهم من وإىل االحتاً األوضو مل ت د م فاا ملن نطلاخ امللاًا )1(101
من امل اذدا املا لقم أبًاء االحتاً األوضو .
 -27وفيم ل للا يا ل ل للر ابلكونس ل للوضتيومات ،اعام ل للد االحت ل للاً األوضو إعف ل للاءا الش ل للامع األول يف
ع للام  ،1995والل للذي ضوجل للة ع للدا م ل لاات منل للذ ةل ل ل احلل للني .وقل للد م للدًت التئرل للم الانظيميل للم
ضقللم  2009/906أجللع انعفللاء الشللامع للكونسللوضتيومات للىت نيسللاا/أبايع  .2020وإةا مل
جيا متديدذا عق مااج م ا ب د مدا مخت سنوات ،فسلاناهق صلت ياها .ويقاصلا انعفلاء
على ودمات الشرن البراي الدويل على وطو مناظمم ملن أو إىل وا لد أو أ لا ملن ملوانئ
االحت للاً األوضو  .وال تنط للوي الكونس للوضتيومات عل للى تاتيب للات لا بي للت األسل ل اض .ووفق للا لتئر للم
الانظيميم ضقم  ،2009/906ت مع الكونسوضتيومات على حتسني إنااجيم وجوًا ودمات النقع
البرللاي علللى وطللو مناظمللم عللن ايللر حتقيللر وفللوضات احلجللم يف تشللليع السللفن ويف اسللاخدام
ماافر املوانئ وت زيز الاقدم الاقين واالقاصاًي .وت زو إ د الدضاسات النهج املؤايت اللذي ياب له
االحتاً األوضو بش ا الكونسوضتيومات و/أو اتفاقات تقاسم السفن إىل وجهم النظلا القائللم أبا
النهج ي وً ابلفائدا ليت فقط على حا ات النقع ولكن أيلا عللى املسلاهلكني والشلا نني
ذذا ن
()28
عللن ايللر األةللا املرتت ل علللى حتقيللر الكفللاءا  .ووفقللا لتئرللم الانظيميللم ضقللم ،2009/906
ال جيوز أا ياجاوز النصي السوقق املشلرت ألعللاء الكونسلوضتيوم علن  30يف املائلم ،وإةا لدش
ةل ل  ،ف لت ميك للن أا يس للافيد الكونس للوضتيوم م للن انعف للاء .ويف الوق للت احلاا للا ،ياج للاوز النص للي
السللوقق للكونسللوضتيومات والارالفللات  30يف املائللم ،ولللذل جي ل علللى أعلللاء الكونسللوضتيوم أو
الارالف إجااء عمليات تقييم ةايت لتما ال للماًا  )1(101من امل اذدا املنظّمم ل مع االحتلاً
األوضو  .وإةا مل يامكنوا من إةبات االما ال ،وج علليهم إةبلات أا الكونسلوضتيوم أو الارلالف
خيلر فاءات ومياضذا إىل ال متء وياقيد ابلشاو األوا املنصوص عليها يف املاًا .)3(101
 -28وقد اوز النصي السوقق ملباًضا حتلالف  P3نسلبم  30يف املائلم ومل يسلاطة االسلافاًا
من انعفاء الشامع .ومل تكن املفوايم األوضوبيم مطالبم ابملوافقم ضمسيا على الارالف املقرت  .بيد
أا املفوالليم أجللات مااج للم بسللب احلجللم لللا املسللبوخ للارللالف ووصائصلله ،واااثض اواملللم
املخلم ابملنافسم ال ضمبا تكوا قد نشل ت بسلب تبلاًل امل لوملات احلساسلم وعمليلات انفصلا
عللن البيللاانت يف األسلواخ ةات الصلللم ،و للذل فيمللا يا لللر أب يللم أوجلله الكفللاءا الل ضمبللا يكللوا
الارالف قد اساردةها(.)29

__________

(.European Commission, 2005, Proposal for a Council regulation repealing Regulation No. 4056/86 )27
(.Drenan, 2015 )28
(Organization for Economic Cooperation and Development, 2015, Competition issues in liner )29
.shipping, DAF/COMP/WP2/WD(2015)1, 9 June
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اثلث ا -النقل البحري على خطوط منتظمة :هيكل السوق والرتكز واملنافسة
 -29زاًت أ جام و اقات السفن زايًا بلاا يف ال قلد األولا .فقلد اضتفلة احلجلم األقصلى
للسفن من ي الو دات امل اًلم ل شاين قلدما ملن  8 160و لدا يف علام  1997إىل 15 550
و دا يف عام  2006و 21 100و دا يف عام  .)30(2017وقد جلاءت ذلذا اللزايًا املسلاماا
نايجم للبر عن حتقير وفوضات احلجلم ،وذلق تلدفة إىل زايًا عمليلات اللدمج بسلب الصل وابت
يف معء س م السفن ال متقم.
 -30والنقع البراي عللى وطلو مناظملم ذلو صلناعم ماّ لزا ،إة انلت أ ل مخلت حلا ات مشللِّّلم

تس للا ةا بنس للبم  61.1يف املائ للم م للن اق للم النق للع ال املي للم عل للى الس للفن يف  30نيس للاا/أبايع .)31(2018
وضلم عمليات الدمج يف ااونم األواا ،ما زال الشرن ابحلاوايت صناعم تنافسيم( .)32فقلد أبلازت
ًضاسم أجايلت يف علام  1998أا االنلدماجات واالسلارواةات قلد ّأًت إىل إنشلاء ب لض حلا ات
النقلع البرللاي الكبلاا ال املللم عللى وطللو مناظمللم ،وأا أ ل  20حللا م انقللم تسلليطا ااا علللى
أ للا مللن نصللف س ل م وللاانت احلللاوايت يف ال للامل ( .)33ويف عللام  ،2014بلللم نصللي ح للا ات
وطللو الشللرن البرللاي ال شللاا الائيسلليم  68يف املائللم مللن الطاقللم امل اواللم ورلللول عللام ،2018
ازًاً نصيبها إىل  83يف املائم(.)34

 -31وح للهد القط للاع ًجم للا أ ل ل يف عل للام  2016ع للن اي للر االن للدماجات واالسل للارواةات
والارالفللات اللللخمم (ان للاض  .)2ويف أعقللا عمليللات الللدمج يف ااونللم األوللاا ،اخنفللض يف
املاوسط ملشللق ودمات النقع البراي على وطو مناظملم
الابة األول من عام  2018ال دً ّ
()35
بنسبم  7.3يف املائم ،ابملقاضنم ابلابة ال ال من علام  . 2016ويف الفلرتا نفسلها ،اخنفلض علدً
املشللللني بنسللبم  19يف املائللم يف ال ازيللع ،و 17يف املائللم يف مصللا ،و 13يف املائللم يف جنللو أفايقيللا،
و 8يف املائللم يف مللاليزاي ،و 5يف املائللم يف الصللني( .)36واخنفللض عللدً اطللدمات َّ
املقدمللم مللن مجيللة
مشللق وطو النقلع البرلاي املناظملم بنسلبم  7.5يف املائلم ،ملن  504ولدمات يف الابلة األول
من عام  2014إىل  466ودمم يف الابة األول من عام  .)37(2018ملا أا املشلللني األصللا
الللذين ال يشللكلوا جللزءا مللن الارالفللات يش ل اوا با ل ةا عمليللات الللدمج املازايللد .ويبلللم نصللي
ذؤالء ملن الطاقلم امل اوالم  11يف املائلم عللى الطايلر ال لابا للمرليط اذلاًو ،و 7يف املائلم عللى
الطاير ال ابا للمريط األ لسق و 1يف املائم على اير اسيا  -أوضواب(.)38
__________

()30

Organization for Economic Cooperation and Development International Transport Forum, 2015,

.The Impact of Megaships, Paris, p. 18
( )31انظا الاابط.https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/ :
(.Drewry Maritime Research, 2018, Drewry insight weekly, January )32
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 1998, Concentration in Liner Shipping: )33
.Its Causes and Impacts for Ports and Shipping Services in Developing Regions, Santiago
(MDS Transmodal, 2018, Top 10 shipping lines control almost 90 per cent of the deep-sea market, )34
.18 February
(.MDS Transmodal containership database )35
( )36ساابت األونكااً ابالساناً إىل.MDS Transmodal containership database :
(.MDS Transmodal, 2018 )37
(.MDS Transmodal containership database )38
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ان اض 2
الندماجات والتحالفات العاملية

اآلونة األخرية

جمال النقل البحري ملحلاوايت

اخنف للض ع للدً ح للا ات النق للع الدولي للم الكب للاا احلج للم يف جم للال ص للناعم النق للع البر للاي
علللى وطللو مناظمللم مللن  20إىل  17حللا م رلللول هنايللم عللام  ،2016نايجللم السللارواة حللا م
 CMA CGMعل ل للى ح ل للا م  American President Linesونايج ل للم ل ل لدمج ح ل للا م الص ل للني طط ل للو النق ل للع
البرلاي ابحللاوايت ( )China Shipping Container Linesوحلا م النقلع اويطلق الصلينيم ( China Ocean
 ،)Shipping (Group) Companyفللت علن ولاو حلا م ذلانني للنقلع البرلاي ()Hanjin Shipping
يف أيلول/سبام .2016
و للدش اخنف للامل او للا يف ع للدً ح للا ات النق للع يف ه للع أ للدش عملي للات ًم للج ج للا
إباامهللا يف عللام  ،2017وذللق ًمللج حللا م ماس ل ( )Maerskوحللا م ذللامبوضغ سللوً مللة ح لا م
( ،)Hamburg Südوًم للج ح للا م ذل للاابغ  -لوي للد ( )Hapag-Lloydم للة الشل للا م ال ابي للم املارل للدا
للمت م البرايم ،وإنشاء مشلاوع مشلرت جديلد ملن املقلاض أا يبلدأ عملياتله يف نيسلاا/أبايع ،2018
وذ للو مش للاوع أوح للن نا للوض إ س ل يت  ،ال للذي أ لقا لله أ ل ل ةتة للم وط للو راي للم يف الي للاابا،
وذللق نيبللوا يوسللني ايشللا ،ومياسللوي أوسللا ا حوسللن ايشللا الينللز ،و اواسللا ق يسللن ايش لا
ليماد  -يه الين (.)K Line
وذكللذا يوجللد يف الوقللت احلللايل  12حللا م نقللع رللاي ًوليللم بللاا احلجللم .ابناللافم إىل
االندماجات واالسارواةات ،حهدت اططو البرايم املناظمم حتوالت عن اير إعاًا تشكيع
الارالفللات القائمللم وإنشللاء حتالفللات جديللدا .وقللد قامللت حللا ات النقللع الائيس ليم ال شللا بلللم
قواذا م ا يف ةتةم حتالفات عامليم ،ذبو ا من أضب م يف بدايم عام  .2016فباناافم إىل حتلالف
 ،2Mج للا إنش للاء حت للالفني جدي للدين ،للا حت للالف اويط للات ( )Ocean Allianceوالار ل لالف
 ، “The” Allianceوبدا ودماهتما يف نيساا/أبايع .2017
املصدض :األونكااً.)UNCTAD, 2017( 2017 ،
لؤًي عملي للات ال للدمج إىل حتس للني للع م للن إًاضا ال للامل واس للاخدام األس للا يع
 -32وق للد ت ل ّ
وحتسللني الكفللاءا ،مللا أنلله يفيللد الصللناعم عللن ايللر ميللة البلللائة وعللن ايللر حتسللني وفللوضات
احلجم ووفض تكاليف الاشليع وحتسني انيااًات .وقد حتصلع أيللا حلا ات النقلع عللى فوائلد
ملن الا لاوا عللن ايلر تقاسللم امللواضً ،مبللا يف ةلل عمليللات الاوقّلف يف امللوانئ والشلبكات ،وعللن
اير اسارداش ودمات جديدا .وقد يسافيد الشلا نوا أيللا ملن اللدمج فيملا يا للر بارقيلر
االسللاقااض وتقليللع الاقلبللات يف أسل اض الشللرن ،وحتسللني األسل اض بسللب وفللوضات احلجللم ،واطللدمات
األ للا فللاءا واألوسللة نطاقللا املقدمللم مللن حللا ات النقللع .ويق ل ِّّدض األونكاللاً أا عمليللات الللدمج
ساساما وأا الصناعم سرتّ ز على وفض الاكلاليف علن ايلر إالفاء الطلابة األم لع عللى الشلبكات
وإ سا ا الكفاءا واساخدام األسا يع بشكع أفلع وتاحيد األنشطم(.)39
 -33وت ّا إ د الدضاسلات سلوخ حلرن احللاوايت عللى وطلو مناظملم أبهنلا سلوخ تنافسليم
ينمو فيها ال لامل بسلاعم أ ل ملن سلاعم منلو الطلل  ،ملا يلؤًي إىل وفلض أسل اض الشلرن( .)40للا

__________

( )39األونكااً.2017 ،
Competition issues in liner
()40

Organization for Economic Cooperation and Development, 2015,
.shipping, DAF/COMP/WP2(2015)5, 10 June
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أا اخنفامل أس اض الشرن يدفة حا ات النقع األصللا إىل اطلاو ملن املسلاضات الائيسليم لااجله
إىل األسلواخ املاخصصللم وذللذا قللد يللؤًي ،يف األجللع الطويللع ،إىل املزيللد مللن السلللو اال اكللاضي
وإىل اضتفاع أس اض الشرن .وتذ ا الدضاسم أنله قلد يكفلق ضصلد السلوخ ،مبلا يف ةلل فيملا يا للر
مبال لاات م للع أس ل اض الشللرن والاسللوم اناللافيم ،ومسللاوايت تاّ لز السللوخ ،وًضجللم تطل ّلوض املنللاَج
والامايز( .)41لا أا أس اض الشرن والاسوم اناافيم ليست سو جملال وا لد يال ةا بلزايًا تاّ لز
السوخ .وينبلق النظا يف أتةا زايًا الرتّ ز على املكوانت األوا لسلسلم إمداً النقلع البرلاي،
م للع وتللاا انرللاض ،وأوقللات ال بللوض ،وم لوال توقّللف السللفن ،وجللوًا اطدمللم املاتبطللم للا .وذللذا
ال وامل للع حتل للدً موةوقيل للم اطل للدمات وإمكانيل للم الانبل للؤ ل للا ،وذل للق اعابل للاضات أساسل لليم ابلنسل للبم إىل
الشا نني ،أي ابلنسبم إىل املساوضًين واملص ِّّدضين.
يؤًي الرتّ ز املانامق يف السوخ إىل زايًا وطا تشويه السلوخ فيملا يا للر ابملنافسلم ال اًللم.
 -34و ّ
وتشللمع املخللا ا قيقللم أا حللا ات النقللع قللد متللاض القللوا السللوقيم وحتللد مللن ال للامل وتافللة األسل اض
وةلل يف األجللع الطويللع ومبجللاً أا تصللع الصللناعم إىل االسللاقااض .ويف عللام  ،2016ازًاًت أسل اض
الشللرن علللى ايللر حللنلهاي ابلصللني  -سللاناو ابل ازيللع بنسللبم  261.3يف املائللم ابملقاضنللم
ب للام  ،2015بسللب إزالللم نصللف اطللدمات األسللبوعيم وأ للا مللن  40يف املائللم مللن الطاقللم امل اواللم
يف تشاين ال ال/نوفم  - 2015حبا /ف ايا .)42(2016
 -35وفيما يا للر مبوةوقيلم النقلع البرلاي عللى وطلو مناظملم وإمكانيلم الانبلؤ بله ،اخنفللت
موةوقيم اجلداول الزمنيم على نطاخ ال امل من نسبم  82,9يف املائلم يف علام  2016إىل  74,5يف
حتس للن ل للد أي م للن ح للا ات النق للع ال  18بشل ل ا تقييم للات
املائ للم يف ع للام ( .2017ومل )ُي للدش ّ
موةوقيللم جللداوذا الزمنيللم  . 43وبللدأت ب للض الشللا ات الكبللاا املا للدًا اجلنسلليم ال املللم يف للاضا
الاجزئم ،ال تسلاخدم اسلرتاتيجيات الوقلت املطللو ابلللبط وذلق أ ل الشلا نني ،يف الارلول
إىل نقللع البلللائة ج لوا .فلللم ت للد الشللرنات اجلويللم تشللكع مشللرتايت اللللاوضا امللرللم يف الللم
ا من باض حا ات اضا الاجزئم ،بع تشكع يف ا من األ ياا وياضا اسلرتاتيجيا خمططلا لله
على مداض عدا أحها.
 -36وليست حا ات الشرن ذق اجلهات الفاعلم الو يدا ال تا ةا بلزايًا الرتّ لز .فلاملوانئ،
مبا يف ةل موال الشرن ال ابا ،وال تكوا املنافسم بينها ماتف لم واألنصلبم السلوقيم ماقلبلم ،قلد
تا ةا سلبا إةا انت اسرتاتيجيات نشا السفن ال تاّب ها الارالفلات ذلق واملاطلبلات الصلاضمم للسلفن
ال متقم تؤًي إىل زايًا لاالت الرتّ لز األ لا مباحلاا .ملا أا اسلاخدام السلفن ال متقلم وعمليلات
الدمج عن اير االندماجات واالسارواةات يقلتا أيلا من عدً املوانئ الل لدمها حلا ات
النقلع .وقللد عللاًت أيلللا السللفن ال متقللم وعمليللات الللدمج األ ل ابلفائللدا علللى حللا ات النقللع
من ي وفوضات احلجم واخنفامل الاكاليف .بيد أا ذلذا السلفن وال مليلات ااثض عللى األجلزاء
األو للا م للن سلس لللم انم للداً  -م للع الش للا نني واملل لوانئ واوط للات الطافي للم  -الل ل حتا للا إىل
جما ابسامااض وال أصبرت ت امد على عدً أقلع ملن
الاكيف مة الا امع مة السفن األ
حللا ات النقللع .ونايجللم للنمللو يف جللم السللفن ،للاوزت حللا ات النقللع الكل الطللاخ الاجاضيللم
الائيسيم أو مل ت د تاسو يف ب ض املوانئ الواق م على ذذا الطاخ .وعللى سلبيع امل لال ،لدش يف

__________

( )41املاجة نفسه.
(.UNCTAD, 2017, table 3.1.; JOC.com, 2017, Asia–South America spot rate hits record high, 29 May )42
(.International Transport Journal, 2018, Liner reliability down in 2017, says Seaintel, 8 February )43
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الفللرتا  2014-2012أا اخنفللض عللدً الللا تت األسللبوعيم علللى ايللر اسلليا  -مشللايل أوضواب
بنسبم  36يف املائم( .)44ةل أا حا ات النقع الكباا املهيمنم تا حتقر فوائلد يف االنلدماجات
حتسن عمليات املوانئ.
أ ا منها يف الارالفات ،مبا يف ةل فيما يا لر ابلاكاليف و ّ

 -37وابنا للافم إىل ةل ل  ،توج للد اج للم إىل الار للول الاقم للق يف ص للناعم النق للع البر للاي عل للى
وطو مناظمم ،وذو ما ياطل االسلا ماض ،وابلالايل يالي لافزا ل مليلات االنلدما  .وملن املاوقلة،
يف اللوء ذللذا الاطللوضات ،أا ُيللدش مزيللد مللن عمليللات الللدمج يف الصللناعم ،ويقل َّلدض أن له سلليوجد،
رلول عام  ،2028مخت أو ست جهات فاعلم يف ذذا القطاع(.)45

رابعا -النقل البحري على خطوط منتظمة :التحدايت الناشئة عن قضااي املنافسة
 -38أًت اللزايًات املسلاماا يف جللم السلفن ويف عمليلات الللدمج يف صلناعم النقلع البرللاي
على وطو مناظمم إىل وجوً ذيكع سوقق ياسم اب اكاض القلم على الطاخ الاجاضيم املخالفم.
وياصف الرتّ لز أبنله أعللى يف البللداا الناميلم الصللاا واللدول اجلزضيلم الصللاا الناميلم( .)46وللذل
قد تواجه ذذا البلداا اخنفااا يف وتاا ودمات النقع البراي على وطو مناظملم واضتفاعلا يف
أس اض الشرن .وابلنظا إىل تكاليف النقع األعلى نسلبيا الل تارملهلا أقلع البللداا منلوا والبللداا
الناميم للا السلا ليم واللدول اجلزضيلم الصللاا الناميلم ،فقلد تال ةا مسلاوايت اضهتلا أتةلاا أ ل ملن
م يلاها يف الم البلداا الناميم األ والبلداا املاقدمم.
 -39وق للد أً اس للاخدام الس للفن ال متق للم والارالف للات ال املي للم إىل إ للداش زايًا أ ل ل يف
لواجز الللدوول يف سللوخ تاسللم باكللاليف ضأمساليللم اثباللم ماتف للم .وقللاً ةل ل إىل أا يكللوا مللن
املسلاريع تقايبلا عللى حلا ات النقلع املسلاقلم أا تانلافت عللى الطلاخ الاجاضيلم الائيسليم ،ملا ميلن
الشللا نني ويللاضات قليلللم قوامهللا االوايللاض بللني ةتةللم حتالفللات عامليللم ال تواجلله الللو ا تنافسلليم
مللن حللا ات النقللع املسللاقلم .وقللد يللؤةا ذللذا الواللة سلللبا علللى املسللاوضًين واملصل ِّّدضين األصلللا يف
البلللداا الناميللم بدضجللم أ ل منلله يف الللم الشللا نني الكبللاض ،الللذين يشللملوا الشللا ات الكبللاا
املا دًا اجلنسيم ال املم يف اضا الاجزئم .وقد ال يكلوا للد األوللني قلدضا املسلاومم الل مت ّكلنهم
مللن الافللاومل علللى أس ل اض وأ كللام وحللاو أفلللع مللة حللا ات النقللع الائيسلليم ،وقللد يلؤةا ةل ل
سلبا على القدضا الانافسيم لصاًضاهتم ،وعلى الاجاضا ،ويف النهايم على النمو االقاصاًي.
 -40وابناافم إىل ةلل  ،فل ا اسلاخدام السلفن ال متقلم وعمليلات اللدمج يف الصلناعم ي لا
أوجلله قلللر ابلنسللبم إىل الشللا نني ،للليت فقللط فيمللا يا لللر أبسل اض الشللرن ولكللن أيلللا ،وبدضجللم
أذللم ،فيمللا يا لللر للوًا اطدمللم .وي لذ ا الشللا نوا أا الانللافت فيمللا بللني اطللدمات قللد اخنفللض
بشللكع بللا وأا جللوًا وم للايا اطللدمات قللد اخنفللا( .)47وذللذا مصللدض قلللر مازايللد للشللا نني،
وواصم أولئ الذين يساخدموا اسرتاتيجيات الوقت املطلو ابللبط.
__________

(.Organization for Economic Cooperation and Development International Transport Forum, 2015 )44
(.Financial Times, 2017, Maersk chief sees further deals in shipping container industry, 13 August )45
(( UNCTAD, forthcoming, Consolidation in liner shipping, Policy brief )46األونكالاً ،سيصلدض قايبلا،
عمليات الدمج يف النقع البراي على اططو املناظمم ،موجز سياسات).
(Global Shippers’ Forum, 2016, The Implications of Megaships and Alliances for Competition and )47
Total Supply Chain Efficiency: An Economic Perspective, Tunbridge Wells, United Kingdom of
.Great Britain and Northern Ireland, p. 24
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 -41ومللن منظللوض ضأسللق ،ف ل ا حللا ات النقللع ذ لق أيلللا عمللتء للم لوانئ واوطللات الطافيللم.
وللذل فل ا سللوخ الشللرن البرللاي املاّ للزا ال املللم عللى وطللو مناظمللم قللد تطللا حتلدايت علللى
ذذا األواا .وتاماة حا ات النقع مبسلاو ماتفلة ملن القلدضا عللى املسلاومم ابملقاضنلم ملة امللوانئ
واوطللات الطافيللم .ابناللافم إىل ةلل  ،تواجلله امللوانئ حتللدايت يف الاكيللف ملة اسللاخدام السللفن
ال متق ل للم م ل للا تواج ل لله احلاج ل للم إىل االس ل للا ماض يف البني ل للم الاراي ل للم للمل ل لوانئ .واملخ ل للا ا املاتبط ل للم
ابالسلا ماضات الكبللاا يف البنيللم الارايللم ذلق واحلاجللم إىل اللماا مسللاو م لني مللن ا لم السللفن
قد حج اا املوانئ على اعاماً اسرتاتيجيات تنطوي على مشاض م حا ات نقلع يف ذيا لع امللكيلم
اطاصللم للا .وعلللى الللالم مللن حت ّقللر م لزااي م ينللم تا لللر ب لزايًا الكفللاءا ،ف ل ا م للع ذللذا الاكامللع
الاأسق بني حا ات النقلع ومشلللق اوطلات الطافيلم أييت وطلا قوامله منلة النلاقتت املنافِّسلم ملن
الوصول إىل املاافر الائيسليم وإىل اطلدمات ةات اجللوًا .ويف م لع ذلذا احللاالت ،تكلوا حلا ات
النقع املنافِّسم يف واة لا متئم من ي اساخدام اوطات الطافيم اململو لم لشلا ات منافِّسلم
فيمللا يا لللر ابألس ل اض واجلللوًا وأ كللام وحللاو تقللد اطللدمات يف اوطللم الطافيللم .وعل لى سللبيع
صللر للشللا ات املنافِّسللم أايم مللن األسللبوع لللا متئمللم للنللاقلني وأ للا تكلفللم علللى
امل لال ،قللد َّ
الشا نني أو قد تقدم ودمات حرن وتفايم تسالاخ مدا أ ول يف اوطات الطافيم.
 -42وقللد يكللوا ل لزايًا القللوا السللوقيم للارالفللات ال امليللم ااثض أوللا علللى مشللللق امل لوانئ.
فاالتفاقات امل قوًا بني أعلاء الارالف ال تفامل قيوًا على تفليتت املوانئ لد األ لاا ،
وملة ةلل ف لاًا مللا يفللع أعللاء الارللالف نفلت امللوانئ( .)48وقلد يواجلله مشلللو امللوانئ الللذين
ال يوفَّقوا يف الاوصع إىل اتفاخ مة حتالف عاملق وسائا باا يف السوخ.
 -43وتواج لله ب للض س لللطات املنافس للم يف البل للداا النامي للم حت للدايت يف حتقيق للات الك للاضتتت
املا لقللم بشللا ات النقللع البرللاي ال املللم علللى وطللو مناظمللم ،مبللا يف ةل ل مللا يا لللر بص ل وبم
حتديللد مكللاا وجللوً األفلااً املشللاض ني يف الارقيقللات وإوطللاضذم ،فلللت عللن للوا مقللا حللا ات
النقللع ال يوجللد عللاًا يف بلللداهنا وقللد ة للا مسللئولو و للاالت حللا ات النقللع أا القلااضات االس لرتاتيجيم
لوىل الارقي للر( .)49وقل للااي
للو للاالت تاخ للذذا ف للاوع تق للة و للاض نط للاخ الوالي للم القل للائيم الل ل تا ل ّ
املنافسم ال تاطل من الو االت إنفاة قانوا املنافسم على سلو حا ات النقع املوجوًا ولاض
أقاليمها تطا حتداي باا يف البلداا الناميم .ويا ني على سلطات املنافسم أا تدعو مة الوزاضات
واذيئللات احلكوميللم األوللا املخاصللم إىل إجيللاً لللول مناسللبم ملواجهللم ذللذا الارللدايت .ف لللى
سللبيع امل للال ،يا لللر أ للد الارللدايت ال ل تواجلله املص ل ِّّدضين يف البلللداا الناميللم باكللاليف الاسللليم
على هها السفينم (فو ) ،وال تشمع تكلفم نقع البلائة من مصنة املص ِّّدض إىل السفينم ،وقد
تشامع على ما يصع إىل  100بند تكلفم خمالف .وإةا احرت املساوضًوا بشاو الاسلليم عللى
ههللا السللفينم ،يقللوم املص ل ِّّدضوا عندئللذ بارمللع الاكللاليف .وابلنظللا إىل أا املص ل ِّّدضين يف البلللداا
الناميللم ال ياماّ للوا بقللوا بللاا للافللاومل علللى أس ل اض متئمللم مللة حللا ات النقللع البر لاي الكبللاا
ال املم على وطو مناظمم ،فقلد يناهلق لم األملا إىل ًفلة مبلالم بلاا ،األملا اللذي يلؤةا سللبا
على قدضهتم الانافسيم.
__________

( )48مسا م َّ
مقدَّمم من كومم تا يا.
( )49مسا ااا مقدمااا من كوم ال ازيع وتا يا.
16

GE.18-06990

TD/B/C.I/CLP/49

خامس ا -اخليارات السياساتية
 -44توجللد صلللم ما صلللم بللني النقللع البرللاي علللى وطللو مناظمللم والاجللاضا ال امليللم إة ال
ميكن أل د ا أا يوجلد أو ينملو ًوا ااولا .فصلناعم النقلع البرلاي عللى وطلو مناظملم ذلق
اجله راللم علدم تلوازا بلني ال لامل والطلل  .وابلنظلا إىل ذلذا
صناعم يفم ضأ املال و اا ما تو َ
اطصائر ،حتاا حا ات النقع البراي على وطلو مناظملم إىل تاتيبلات ت اونيلم م لع اتفاقلات
تقاسم السفن ،لكق تنشلا أصلوذا وتقل ِّّدم ولدماهتا عللى حنلو أ لا فلاءا وبطايقلم أ لا اسلادامم
وموةوقيم .وميكن أا يكوا ذذا االتفاقات ااثض مؤاتيم عللى املنافسلم وذلق اتفاقلات الاوضيم لللماا
قدضا حا ات النقع على البقاء إىل جان موةوقيم واسادامم اطدمات املقدمم إىل الشا نني.
 -45وقللد حللهدت ذللذا الصللناعم تل لاات ذامللم يف ال قللد األوللا ،مبللا يف ةل ل قيللام االحتللاً
األوضو فللاء انعفاءات الشلاملم املمنو لم الحتلاًات اططلو البرايلم ،وًولول السلفن ال متقلم،
وزايًا عمليللات الللدمج ،والالي لاات يف ذيكللع الارالفللات ال امليللم .ولللذل  ،خيالللف ذيكللع السللوخ
متاما عن احلقبم الل جلا فيهلا يف لا ملن اللوالايت القللائيم صليالم الللوائ الانظيميلم املا لقلم
ابنعفاء الشامع .ولذل فقد تنظا البلداا يف إعلاًا النظلا يف احلاجلم إىل انبقلاء عللى انعفلاءات
املمنو م الحتاًات اططو البرايم واتفاقات املناقشم الطوعيم.
 -46وابلنظل للا إىل املسل للاو املاتفل للة لرتّ ل للز السل للوخ ،فقل للد يكل للوا مل للن املفيل للد النظل للا يف ر ل ل
الارالفللات يف إ للاض نظللم الاقابللم علللى االنللدماجات .وذللذا مللن ح ل نه أا ياللي الفاصللم للارليللع
الكامللع لا ل ةا ذللذا الارالفللات علللى املنافسللم ،وجللوًا اطدمللم ،والكفللاءا ،ولفللامل ال تج للات
املصممم بشكع مناس وامل دَّا لابديد أيم خماو  .ومثم وياض اوا ذلو فلامل ماطلبلات انبلتغ
عل للى الارالف للات ،م للع تلل ل املفاوا للم عل للى مب للاًضا الار للالف  P3م للن جانل ل اللجن للم البراي للم
االحتاًيم للوالايت املاردا .وعند حتليع االندماجات والارالفات ،يا لني عللى سللطات املنافسلم
أا تنظللا للليت فقللط يف اااثض علللى املنافسللم مللن وجهللم نظللا األس ل اض بللع أيلللا يف تنل ّلوع وجللوًا
اطدمات املقدمم إىل الشلا نني .وحتالا سللطات املنافسلم إىل النظلا يف اااثض الل تلرلر بنطلاخ
اط للدمات وجوًهت للا ،وبا ل لواتا الس للفن ،ومبجموعل للم امل ل لوانئ املخدوم للم ،ومبوةوقيل للم اجل للداول الزمنيل للم
والكفللاءا ،وأمللوض أوللا  .وياطلل ذللذا الارليللع األعمللر مللن سلللطات املنافسللم أا ت ل ّلزز مهاضاهتللا
وقدضاهتا بش ا اسا اامل ومااج م االندماجات.
 -47ويا للني علللى سلللطات املنافسللم أا تاللابة وتااق ل عللن ل الاطللوضات يف قطللاع النقللع
البراي ابساخدام احلاوايت ،وواصم فيما يا لر ابلارالفلات ال امليلم ولاذلا ملن االتفاقلات للا
امل بّاللم لألس ل اض وامل فللاا مللن ق لوانني املنافسللم ،فلللت عللن ا اذللات الشللرن واألنصللبم يف السللوخ،
وةلل للللماا املنافسللم ال اًلللم وملنللة املماضسللات املخلللم ابملنافسللم يف ذللذا األس لواخ .مللا يا للني علللى
السلللطات أا أتوللذ يف االعابللاض للليت فقللط املنافسللم بللني حللا ات النقللع ولكللن أيلللا الاكامللع الاأسللق
بللني حللا ات النقللع ومشللللق اوطللات الطافيللم ،واااثض املرتتبللم علللى حللا ات النقللع املنافِّسللم وعلللى
الشلا نني وسلللطات امللوانئ .وميكللن م اجلللم الشلوالع يف ذلذا الصللدً عللن ايللر ال مللع مللة مجيللة
أص للرا املص لللرم يف سلس لللم انم للداً ابلنق للع البر للاي ،مب للا يف ةلل ل ح للا ات النق للع والش للا نوا
وسلطات املوانئ .وذذا من ح نه أا مي ّكن السلطات واجلهات الانظيميم من تقييم ااثض االندما
األفقق والاأسق تقييما أفلع يف ذذا الصناعم ومن إجياً لول مقبولم جلمية األ اا .
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لؤًي امل لوانئ ًوضا ذام للا يف النق للع البر للاي والاج للاضا ال املي للم .فالان للافت ب للني اوط للات
 -48وت ل ّ
الطافيللم يف املينللاء أمللا ال بللد منلله للللماا الكفللاءا للمرطللات الطافيللم وامل لوانئ وللللماا قللدضهتما
الانافسلليم ،وقللد تللؤةا أي ح لوالع ةات صلللم علللى القللدضا الانافسلليم للمرطللات الطافيللم وامل لوانئ،
و للذل للمص ل ِّّدضين ،مللا قللد تلللا ابلاجللاضا ال امليللم .وقللد ي للا مينللاء تسلليطا عليلله حللا م وا للدا
أو اةنااا من حا ات النقع الك أوجه قلر لشا ات النقع املنافِّسلم فيملا يا للر ابحلصلول عللى
اطللدمات مبوج ل أ كللام وحللاو ومسللاوايت جللوًا تاسللم ابملسللاواا .وعللاًا مللا تطللا اوطللات
الطافيللم أو امللوانئ لل طللاءات عللن ايللر امايللازات َّ
مقدمللم مللن سلللطات امللوانئ وتللدياذا الشللا ات
الفائزا لفرتا تزيد عن  20عاما .ولذل يا ني على سللطات املنافسلم وسللطات امللوانئ أا ت ملع
م ا مل اجلم ما قد ينش من حوالع ما لقم ابملنافسم ،وللماا املنافسم ال اًلم يف امللوانئ ،ولا زيلز
القدضا الانافسيم ذذا القطاع من سلسلم انمداً.
 -49والا للاوا الللدويل أمللا أساسللق يف الا امللع مللة املماضسللات املخلللم ابملنافسللم ع ل احلللدوً،
بللع وأ للا مللن ةلل يف النقللع البرللاي نظلاا إىل اب لله ال للاملق ،فلللت عللن ًوضا يف تيسللا وت زيللز
الاجاضا الدوليم .ويف ذلذا السلياخ ،أحلاض لا ملن اللدول األعللاء إىل أا جمموعلم األملم املارلدا
للمبللاًو والقواعللد املنصللفم املافللر عليهللا اتفاقللا ما للدً األ لاا مللن أجللع مكافرللم املماضسللات
الاجاضيم الاقييديم تاي االيم التزمم للا اوا الدويل(.)50

__________

( )50مسا ات مقدمم من كومات األضجناني ،وال ازيع ،وبنما ،وتا يا ،ومجهوضيم وضاي ،و ينيا ،وذولندا.
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