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  لجنة النقل واللوجستیات

  الدورة السابعة عشرة
   2017كانون الثاني/ینایر  24-23القاھرة، 

  
  (أ) من جدول األعمال المؤقت 5البند 

  
  
  
  
  

  النقل واللوجستیات في المنطقة العربیة
  

  دور النقل في االتصال بسالسل القیمة العالمیة
  

  موجـز
  

تتسم المنطقة العربیة بمزایا جغرافیة ودیمغرافیة یمكن االستفادة منھا لزیادة مشاركتھا في سالسل   
لقة القانونیة المتع األطرھا من مراكز اإلنتاج الرئیسیة في آسیا وأوروبا، وتوفر بُ العالمیة. فقرالقیمة 

مثل منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،  مجموعات اقتصادیةب
نقل ھیاكل أساسیة للفي تیسیر ھذه المشاركة. لكن ما یتوفر من من العوامل التي تساھم واتفاقیة أغادیر، 

  .سيصلة ال یلبي المستوى المطلوب النخراط المنطقة في اإلنتاج العالمي بشكل تنافوخدمات ذات 
  

للنقل على تحقیق التحول االقتصادي في المنطقة  والبنیة التحتیةالخدمات م ھذا التقریر قدرة ویقیّ   
العربیة، ومدى مالءمتھا لتیسیر االتصال بسالسل القیمة العالمیة، وذلك باالستناد إلى المؤشرات الدولیة 

  البلدان العربیة.ویقدم توصیات لتعزیز أداء قطاعات النقل والتجارة في  المتاحة. 
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  مقدمـة

مجموعة العملیات المرتبطة بتصمیم المنتج النھائي وإنتاجھ وتوزیعھ، بدءاً من المراحل القیمة ھي  سالسل 
المراحل النھائیة مثل التجمیع والتوزیع والتسویق وخدمات ووصوالً إلى األولى مثل عملیات البحث والتطویر، 

أحیاناً واحدة، تقع غالباً ضمن منطقة ون، بین عدة بلدا ھاعملیاتانتشار بسالسل القیمة العالمیة  تتمیزما بعد البیع. و
سالسل القیمة العالمیة تتولى مھمة محددة، في حین بسلسلة من رتبطة العالم. وكل شركة م بین مناطق مختلفة من
 تنسق جمیع المدخالت من سلع وخدماتوجمع مختلف المھام معاً، بدور المقر الرئیسي فتتقوم الشركة الرئیسیة 

  لمستھلك.إلى االمنتج النھائي وتقدیمھ  لوصول إلىل

ھاماً في   المشاركة في األسواق العالمیة من البلدان  تحویلوقد أدت تجزئة إنتاج السلع والخدمات دوراً 
أصبح  ت واالتصاالتتطور تكنولوجیا المعلومابفضل وخفض تكالیف اإلنتاج. و ،المتقدمة إلى البلدان النامیة

معاییر ت ال تلبي الفالبلدان التي كان أي مكان في العالم. مناإلنتاج الرئیسیة لیات إدارة عمالمنتجین  بإمكان
حجمھا أو موقعھا أو مستوى التنمیة فیھا أو طاقتھا اإلنتاجیة، تشارك اآلن في االقتصاد العالمي المطلوبة من حیث 

طة ؤسسات الصغیرة والمتوسعبر تخصصھا في مھام أو منتجات محددة تتمتع فیھا بمیزة تنافسیة. وباتت الم
  .دون سواھا تشارك في العملیات التي كانت تقتصر على المؤسسات الكبیرة والمتعددة الجنسیات

في  80حوالي  العابرة للحدودالشركات المرتبطة بسالسل القیمة العالمیة  بلغت حصة، 2013وفي عام  
التجاریة ضمن شبكات واسعة من الشركاء والموردین، . فھذه الشركات تدیر األنشطة )1(المائة من التجارة العالمیة

ات حرة. عقد صفقو ،إنشاء عالقات تعاقدیةوالملكیة المباشرة لفروع الشركات،  ھا، منمختلفة ةیإدار اً ظمنُ  منتھجةً 
  .بین محاور اإلنتاج وفروعھ ترابطالتجارة دوراً بالغ األھمیة في إتاحة ھذا الالنقل وویؤدي تعزیز لوجستیات 

تتركز  فةمضا وتوزیع القیمة عبر سالسل اإلمدادات الصناعیة غیر متجانس: فالمھام التي تولد أعلى قیمة 
تقوم عادةً على أنشطة تتطلب الكثیر من الخدمات. وتجزئة  ه، أي المراحل التيوما بعدالتصنیع في مراحل ما قبل 

لدان القدرات، وتتجھ الب لدمجسالسل قیمة إقلیمیة  إنشاء الىیُصار  اغالباً مفغیر متجانسة: ھي األخرى اإلنتاج 
التأثر  شدیدةشبكات اإلنتاج  أنإلى استیراد المدخالت الوسیطة من بلدان أخرى في المنطقة نفسھا، ما یدل على 

  بالقیود الزمنیة وتكالیف التجارة والنقل.

ل القیمة لزیادة مشاركتھا في سالس وتتسم المنطقة العربیة بمزایا جغرافیة ودیمغرافیة یمكن االستفادة منھا 
في  ھا من مراكز اإلنتاج الرئیسیةالعالمیة، من خالل إنشاء سالسل القیمة اإلقلیمیة في مختلف الصناعات. فقربُ 

 مثل منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، مجموعات اقتصادیةالقانونیة المتعلقة ب األطرر آسیا وأوروبا، وتوفُ 
   في تیسیر ھذه المشاركة.  من العوامل التي تساھمومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، واتفاقیة أغادیر، 

ال یلبي المستوى المطلوب النخراط المنطقة في اإلنتاج  ذات صلةلكن ما یتوفر من ھیاكل أساسیة للنقل وخدمات 
  افسي.العالمي بشكل تن

الھیاكل األساسیة للنقل على تحقیق التحول االقتصادي في المنطقة الخدمات وم ھذا التقریر قدرة ویقیّ  
  العربیة، ومدى مالءمتھا لتیسیر االتصال بسالسل القیمة العالمیة، وذلك باالستناد إلى المؤشرات الدولیة المتاحة.

                                                
، سالسل القیمة العالمیة: االستثمار 2013مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد)، تقریر االستثمار العالمي لعام   )1(

  .xivوالتجارة من أجل التنمیة (نیویورك وجنیف)، الصفحة 
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  سالسل القیمة العالمیةلالتأثیر االقتصادي   -أوالً 

 ،بلدان من التخصص في مجاالت محددةاإلنتاج على الصعید العالمي قد مكّن العملیات في شارك تال 
لى إوذلك وفقاً للمیزة النسبیة والسمات االقتصادیة األخرى التي تتمتع بھا. ولكن النظریة التجاریة الجدیدة تشیر 

یؤكده تزامن ثورة المعلومات واالتصاالت ووفورات الحجم على أنماط التجارة، وھذا ما  شبكاتالتأثیر  زیادة
دولیاً بشكل مت1990و 1980التي شھدتھا الفترة الممتدة بین عامي    .زاید، مع اتخاذ سالسل اإلمداد طابعاً 

في  60، ساھمت التجارة في المنتجات الوسیطة بأكثر من 2010و 1990وفي الفترة الممتدة بین عامي  
التحویلیة العالمیة، وارتفعت حصة البلدان النامیة في شبكة  اتصادرات الصناعالمائة من االرتفاع اإلجمالي في 

  .)2(في المائة 47.3إلى في المائة  18.5التجارة العالمیة من 

ھذه  توفروالمشاركة في شبكات التجارة في المنتجات الوسیطة، إیجاد فرص العمل وتولید الدخل.  تتیحو 
عھا، وتحسین صناعاتھا وتنوی ،وتحقیق المكاسب ،راتھا اإلنتاجیةالمشاركة للبلدان الوسائل الالزمة لتطویر قد

ھذه المشاركة لیست عملیة تلقائیة، بل تتطلب من البلدان االنخراط في عملیات  لكنوتعزیز التكامل اإلقلیمي. و
، باالستناد إلى اعتبارات عدة مثل مواردھا الطبیعیة، صنع القرار المتعلقة بمركزھا في سلسلة إمداد محددة

  ة، وقدراتھا الصناعیة.یالتجار توجھاتھاو

  دور النقل في تحسین االتصال بسالسل القیمة العالمیة  -ثانیاً 

 . )3(في السلع والخدمات بسالسل القیمة العالمیةالحالیة في المائة من التجارة العالمیة  70حوالي یتصل  
والعدید من الخدمات بما فیھا خدمات النقل والخدمات المالیة واالتصاالت السلكیة والالسلكیة وخدمات التوزیع، 

ال بد من وتبادل السلع، لتسھیل  ھي إذاً عنصر أساسي الخدماتفبسلسلة القیمة.  الجھات التجاریةأساسیة لربط 
  یمة العالمیة إلى أقصى درجة ممكنة.زیادة مساھمتھا في تیسیر العملیات المتعلقة بسالسل الق

(ب) التأمین  ؛وھناك ثالث فئات من الخدمات تدعم األنشطة الصناعیة وھي: (أ) النقل والتخزین 
والعملیات المصرفیة؛ و(ج) البحث والتطویر واإلعالن. وقد ارتفعت مساھمة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي 

  .)4(2013في المائة في عام  70إلى  5199في المائة في عام  61العالمي من 

یحدد بذلك مستوى مشاركة البلدان في و علي إلى األسواق وشبكات اإلنتاج،ویتیح النقل الوصول الف 
غایة في األھمیة وھي تشمل الطرق، والسكك الحدیدیة، والنقل البحري  النقل عنصر وأنماط لتجارة الدولیة. ا

والھیاكل األساسیة والخدمات والجوي، ویرتبط اختیارھا بعوامل عدة مثل نوع البضائع، والمسافة، والوقت، 
لالزمة، اشبكات النقل الموثوقة والقدرات اللوجستیة في بلد ما  فرتتوإذا ما و  للنقل، والتكنولوجیا، والتكلفة.

                                                
)2(  Prema-chandra Athukorala and Shahbaz Nasir, “Global production sharing and south-south trade”, Background paper 

Available from 1 prepared for the United Nations Conference on Trade and Development, April 2012. -No. RVC
.                                                                                            http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.6414&rep=rep1&type=pdf 

)3( Daria Taglioni and Deborah Winkler, Making Global Value Chains Work for Development (Washington, D.C., 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2016).                                                                                                                   

)4(  Akrur Barua, David Gruner and Sunandan Bandyopadhyay, “Global value chains: more a development strategy than 
-en/economy/global-us-https://dupress.deloitte.com/dupa mere process”, Global Economic Outlook, Q4 2015. Available from 

                                                                                                                                         .                                  chains.html-value-global-outlook/2015/q4-economic 



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

-5-  
 

 

مكّن من توسیع نطاق تجارتھ العالمیة وجذب االستثمارات األجنبیة، ال سیما في ظل تزاید أھمیة سالسل القیمة ت
  العالمیة في التجارة الدولیة.

ویرتبط ظھور سالسل القیمة العالمیة بتطویر خدمات النقل، ونقل البضائع بالحاویات، وزیادة حجم  
في مواد اإلنتاج  لتجارةل اً أساسی شرطاً النقل الموثوق یُعتبر وخفض تكالیف النقل. والسفن، وتعزیز الشحن الجوي، 

ي من المنتجات النھائیة. والبلدان التي تستثمر ف حساسیة للوقتضمن سالسل القیمة العالمیة، ال سیما وأنھا أكثر 
  الھیاكل األساسیة للنقل تتفوق في أدائھا على البلدان التي تھمل ھذا الجانب.

ومع االنخفاض السریع في التعریفات الجمركیة العالمیة على الواردات بفضل تحریر التجارة، أصبح  
كالیف تلتكالیف النقل تأثیرٌ كبیرٌ على بنیة األنشطة االقتصادیة والتجارة الدولیة. وتشیر التقدیرات إلى أن زیادة 

الھیاكل األساسیة  جودة أنفي المائة، و 20تفوق  حجم التجارة بنسبة تؤدي على تقلیص في المائة 10بنسبة النقل 
  .)5(تكالیف النقل تشكل ما یوازي نصف العوامل المؤثرة في تغییرللنقل بشكل عام 

لى عدة إ دباالستناالنقل  سالسل القیمة العالمیة. وتحدد تكلفةفي  عامالً حاسماً قطاع النقل إذاً ویشكل  
وطریقة النقل، ونوعیة البنى التحتیة، والتكنولوجیا، والوقت، وتكالیف مسافة، ونوع السلع، عناصر تشمل ال
  الوقود، والترابط.

انخفضت تكالیف الشحن إلى حوالي النصف نتیجة االستثمار القرن العشرین، ومنذ منتصف سبعینات  
ة مع النقل مقارنالتكنولوجي. وانخفضت تكالیف النقل الجوي انخفاضاً حاداً بال طویرفي الھیاكل األساسیة والت

ا أدى إلى زیادة استخدام وسائل النقل الجوي لمختلف أنواع السلع، وال سیما عبر المحیطات مثل  البحري، ممّ
  المحیط األطلسي.

في تجزئة عملیات اإلنتاج واالستعانة بمصادر  أساسيوكان النخفاض تكالیف النقل واالتصاالت دور  
والدینامیة عنصران أساسیان أیضاً. إذ تشیر التقدیرات إلى أن كل یوم  خارجیة إلنتاج السلع الوسیطة. والسرعة

 1سفر یتطلبھ نقل السلع من بلد ما عبر المحیطات، یقلل من احتمال استیراد السلع المصنعة من ھذا البلد بنسبة 
 إلضاعةتجنباً  في المائة من قیمة البضائع یومیاً  1. والشركات المصدرة على استعداد لدفع نسبة )6(في المائة

  النقل البحري. فيالوقت 

وزیادة القدرة التنافسیة في مجال النقل الجوي، نتیجة عقد اتفاقات األجواء المفتوحة مثالً، تؤدي إلى  
الوالیات المتحدة األمریكیة بین بعد اعتماد اتفاق األجواء المفتوحة ف . )7(في المائة 9تراجع تكالیف النقل بنسبة 

في المائة. وقد تبین أن حصة  15بنسبة  الطرفین بین النقلانخفضت تكالیف مثالً،  األوروبي وبلدان االتحاد
ا ممّ  ،في المائة بعد مرور ثالثة أعوام على توقیع اتفاق األجواء المفتوحة 7الواردات المنقولة جواً تزداد بنسبة 
  .)8(التجارة الجویة وحجم حركة المروریشیر إلى عالقة إیجابیة بین تحریر 

                                                
)5(  Jean-Paul Rodrigue and Theo Notteboom, Transport costs, in The Geography of Transport Systems, Jean-Paul 

https://people.hofstra.edu/geotransRodrigue, Claude Comtois and Brian Slack, eds. (New York, Routledge). Available from  
                                                                                                                                                                                                          .        /eng/ch7en/conc7en/ch7c3en.html  

)6(  1327528510568/WDR09-1327525347307/8392086-http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365 
                                                                                                                                                                                             .                                                      _12_Ch06web.pdf  

)7( Clifford Winston and Jia Yan, “Open skies: estimating travelers’ benefits from free trade in airline services”, American 
Economic Journal, vol. 2, No. 2 (May 2015).                                                                                                                                                                                               

  المرجع نفسھ.  )8(
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  بسالسل القیمة العالمیة في المنطقة العربیةتصال دور النقل في اال  -ثالثاً 

  النقلب المتعلقة القانونیة ظمالنُ   -ألف

فیھا جاري التمؤشر التقیید  یبلغ متوسطالمنطقة العربیة قیود مشددة على قطاعات النقل، وفي فرض تُ  
دمات ھو من أكثر القطاعات إلى أن قطاع الخ 1. ویشیر الشكل 31/100مع متوسط عالمي یبلغ  مقارنة 52/100

  في المنطقة. تقییداً 

  مؤشر التقیید التجاري بحسب القطاعات   -1الشكل 
  2011-2008 )متوسط المنطقة العربیة والمتوسط العالمي(

 
 index.htm-restrictiveness-trade-trade/services-http://www.oecd.org/tad/servicesمنظمة التنمیة والتعاون في المیدان االقتصادي. : المصدر

  .)2016(المعلومات مستقاة في أیلول/سبتمبر 

  .والمغرب، والیمنولبنان، ومصر، والجزائر، وتونس، یانات ھي األردن، : البلدان العربیة التي تتوفر عنھا بمالحظة

رة العالمیة، فبلغ متوسط منظمة التجا االلتزامات في إطارسجلت الدول العربیة مستوى منخفضاً من  
جل ھذا المتوسط وقد سُ   .قطاع 2.2في حین وصل المتوسط العالمي إلى  ،قطاع 1.4ھا في قطاع الخدمات اتالتزام

 لتزاماتاأي  تقدمقلیمي الطفیف بفضل التزامات بعض الدول العربیة دون سواھا، إذ أن سائر دول المنطقة لم إلا
  ). 2تذكر في ھذا المجال (الشكل 

  العالمیةمنظمة التجارة في إطار المتعلقة بالنقل االلتزامات   -2الشكل 

 
  .2015عام بیانات  ،: منظمة التجارة العالمیةالمصدر
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  للنقل التحتیة البنیة  -باء

في المائة  1بنسبة  اً وتشیر التقدیرات إلى أن تحسن  التجارة.جلیاً في تعزیز  للنقل دوراً التحتیة  البنیةدي تؤ 
االتصال في المائة في  4زیادة بنسبة  ؤدي إلىیمؤشر األداء اللوجستي  من عناصرالتحتیة  البنیة عنصرفي 

   1.5إلى زیادة بنسبة  في المائة في معدل تیسیر التجارة یؤدي 1 بنسبة اً حسنتكما أن  ،سالسل القیمة العالمیةب
 نسبةبزیادة إلى للنقل والتجارة التحتیة  البنیةفي المائة في جودة  10تحسن بنسبة  یؤديو . )9(ھذه االتصالیةفي 
  .)10(النامیة بلدانللفي المائة في الصادرات الزراعیة  30

بدال النقاط المتعلقة لھا. فعند استفي البلدان المجاورة التحتیة  البنیةتحسین ب تتأثر إیجاباً لبلدان ا كما ثبت أن 
تبین بنقاط ثالثة من البلدان المجاورة لھ، ی ،اللوجستيداء األمؤشر بالھیاكل األساسیة التي یسجلھا بلد معین في 

لى ع البلد المعني قدرةلى زیادة ي متوسط النقاط التي تسجلھا ھذه البلدان، یؤدي إفي المائة ف 1بنسبة  اً أن تحسن
في المائة في معدالت تیسیر التجارة في  1بنسبة  اً أن تحسنكما  ؛في المائة 5بنسبة  العالمیة سالسلاالتصال بال

 البنیةأھمیة االستثمار في  ھذا ما یؤكد في المائة. 1.8بنسبة  اتصالیة ذلك البلدزیادة  یؤدي إلىالبلدان المجاورة 
  قلیمي.إلوتیسیر التجارة على المستوى االتحتیة 

  من حیث جودة البنیة التحتیة ترتیب البلدان العربیة   -1الجدول 
  Kielومؤشر  اللوجستيداء األمؤشر  وفق

  البلد
  Kiel مؤشر

2010  
  اللوجستيداء األمؤشر 

2016  
  62  45  األردن 

  13  28  اإلمارات العربیة المتحدة
  48  27  البحرین 

  93  85  تونس 
  160  111  الجمھوریة العربیة السوریة

  126  64  السودان
  153  97  العراق 

مان   34  71  عُ
  28  37  قطر 

  56  50  الكویت 
  74  54  لبنان 
  142  53  لیبیا 

  50  48  مصر 
  90  121  المغرب

  40  102  المملكة العربیة السعودیة
  157  125  موریتانیا

  البیانات غیر متاحة  62  الیمن 

  :Kiel:Julian Donaubauer, Birgit Meyer and Peter Nunnenkamp, “A new global index of infrastructure: بالنسبة لمؤشر دراالمص
construction, rankings and applications”, Kiel Working Paper, No. 1929 (Kiel, Kiel Institute for the World Economy, June 2014)؛ 

 .World Bank, Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy (Washington, D.C., 2016) :اللوجستي داءاأل رلمؤش بالنسبةو
  بلداً. 159 اللوجستيداء األبلداً، بینما غطى مؤشر  Kiel 165: شمل مؤشر مالحظة

                                                
)9(  Ben Shepherd, “Infrastructure, trade facilitation and network connectivity in sub-Saharan Africa”, Background 

www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/research paper prepared for the Overseas Development Institute, December 2015. Available from  
                                                       .                                                                                                                            files/10149.pdf-opinion-assets/publications-odi  

)10(  (World Trade Organization and OECD,  Aid for Trade and Value Chains in Transport and LogisticsBen Shepherd, 
                                           .                                                        www.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SectorStudy_Transport.pdf2013). Available from   
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  العالمیة النقل بشبكات االتصال  -جیم

  النقل الجوي  -1

جوي شبكات النقل الاالتصال بوأدائھا في مؤشر  ،نتاجاإلأجزاء ومكونات من  بلدانبین صادرات ال یربط 
سجل ت ھاصادراتالكبرى من مجموع حصة النتاج اإل ومكوناتفالبلدان التي تشكل أجزاء إیجابیة قویة.  قةعال

  .)11(بشبكات النقل الجوي العالمیةتصال مستویات أفضل من حیث اال

). وقد طرأت في 2شبكات النقل الجوي (الجدول االتصال بالعربیة في مؤشر  بلداناء الأد تفاوتیو 
 یماسدون سواھا وال  بلدانعلى بعض الاقتصرت  لكنھاو ،ھا المؤشرشملاألعوام العشرة الماضیة تطورات لم ی

  مجلس التعاون الخلیجي.بلدان 

  2007شبكات النقل الجوي لعام االتصال بالعربیة في مؤشر  بلدانأداء ال  -2الجدول 
  النقاط (بالنسبة المئویة)  البلد

  4.44  األردن
  4.77  اإلمارات العربیة المتحدة

  4.42  البحرین
  6.61  تونس

  4.54  الجمھوریة العربیة السوریة
  2.44  السودان
  3.99  العراق
  3.76  عُمان
  4.50  قطر

  4.14  الكویت
  4.63  لبنان
  5.07  لیبیا

  4.29  مصر
  5.27  المغرب

  4.00  المملكة العربیة السعودیة
  2.13  موریتانیا

  2.65  الیمن

François Arvis and Ben Shepherd, “Measuring integration in the global air transport network”, Policy Research Working -Jean: المصدر
http://documents.worldbank.org/curated/en/ . Available from2011)Paper, No. 5722 (Washington, D.C., The World Bank,  

                                                                         .                                                                                                                            859151468161649899/pdf/WPS5722pdf  

  النقل البحري  -2

سن وتححوظ في السنوات األخیرة نتیجة انخفاض األسعار ا حقق الشحن الجوي من نمو ملمّ لى الرغم مع 
  .في السلع في المائة من التجارة الدولیة 70حوالي  تنقلشبكات النقل البحري تزال شركات النقل الجوي، ال 

                                                
)11(  Jean-François Arvis and Ben Shepherd, “Measuring integration in the global air transport network”.  
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 غم منبالرشبكات الشحن العالمیة، ب تصالفي االإال مستوى متوسطاً حقق أما المنطقة العربیة فلم ت 
مؤشر  يالتي سجلتھا فرقام األوھذا ما تبینھ واعتمادھا الكبیر على تجارة الموارد الطبیعیة،  موقعھا االستراتیجي

 ). 3النقل البحري (الشكل االتصال بخطوط 

  2016ي لعام لبحرالنقل االتصال بخطوط امؤشر العربیة في  البلدانأداء   -3الشكل 

 
(البیانات مستقاة في  unctadstat.unctad.orgعلى:  . متاحة2016البحري لعام النقل مؤشر االتصال بخطوط  األونكتاد، قاعدة بیانات :المصدر

  ).2016أیلول/سبتمبر 

لتجارة ا انخفاض حجممنھا  ،شبكات النقل البحري إلى عدة عواملبالبلدان العربیة اتصال ویعزى ضعف  
فئ. المرا والخدمات فيلھیاكل األساسیة اجودة  وتدنيفي المائة من التجارة العالمیة،  4والتي ال تتعدى في المنطقة 

  بالمناطق الصناعیة الرئیسیة. المنطقة جدیدة تربطمباشرة دوافع لفتح خطوط نقل بحري ال وال تتوفر

كفاءة فال. ھئال تشكل الضمانة لحسن أداھي عنصر ھام لتشغیل نظام النقل ولكنھا الھیاكل األساسیة للنقل  
 ك من حیثوكذل ،والتكلفة نفاذ إلیھاوإمكانیة ال على أساس السرعة ، منھاقاس بطرق مختلفةوھي ت عنصر رئیسي

  أسعار الوقود، والمنافسة في سوق النقل، واالبتكار، التي تشكل بدورھا عناصر ھامة في تحدید كفاءة النقل.

خفضة تسجل مستویات منولكن معظم ھذه البلدان  ،لنقلخدمات ا في توفیرالعربیة  البلدانأداء  تفاوتیو 
  خدمات النقل وجودتھا. المتعلقة بمدى توفر مؤشراتالفي 
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  خدمات النقل وجودتھا في المنطقة العربیة مدى توفر  -3 دولالج
  )أ()7–1(نقاط ال  المرتبة  البلد

  4.2  62  األردن
  5.1  27  اإلمارات العربیة المتحدة

  4.5  46  البحرین
  3.9  80  تونس
  4.3  56  عُمان
  5.3  22  قطر

  3.9  75  الكویت
  3.6  95  لبنان
  2.8  137  لیبیا

  4  72  مصر
  4.3  53  المغرب

  4.5  44  المملكة العربیة السعودیة
  2.8  136  موریتانیا

  3.2  124  الیمن
  4.03  غیر متاحة  متوسط المنطقة العربیة 

(البیانات مستقاة في  https://www.weforum.orgمتاحة على:  .2014العالمي لعام التنافسیة بیانات مؤشر منتدى االقتصاد العالمي، : المصدر
  ).2016أیلول/سبتمبر 

  .ممتاز = 7ضعیف جداً،  = 1  (أ)  

  التوصیاتالخالصة و  -رابعاً 

حاسماً في تحسین االتصالقل تؤدي ھذا التقریر أن خدمات الن بیّنی  اعتبار بسالسل القیمة العالمیة، ب دوراً 
نطقة وللم  تجارة المنتجات النھائیة. مننتاج أكثر تأثراً بعاملي الوقت والتكلفة إلا أجزاء ومكوناتأن تجارة 

وظفت ما  اإذكز اإلنتاج الرئیسیة في آسیا وأوروبا. وامر تتقاطع الطرق إلى عندھاالعربیة موقع استراتیجي، ف
 انخراطھا ادةزیلة الجغرافیة الطبیعیة میزمن ھذه ال االستفادة یمكنھا اإلنتاجیة بالشكل الصحیح ھاوقدرات ھاخدمات

  .ل القیمة العالمیةفي سالس

متاحة ، تبین المؤشرات البعض البلدان العربیة في السنوات األخیرةالذي أحرزتھ وعلى الرغم من التقدم  
بشبكات النقل العالمیة، وال سیما شبكات النقل البحریة تصال ال یزال ضعیفاً من حیث اال عموماً أن أداء المنطقة 

 ال تزالو ر. یتطوبحاجة إلى الشبكات الجویة ال یزال اتصالھا بالتي تغطي الجزء األكبر من التجارة الدولیة، و
ع ھذا القطا العربیة وال بد من تطویر قلیلة في المنطقةفي مجال خدمات النقل  المتعددة األطراف اتااللتزام

  الصعید الدولي. على نخراطمن االإلى مستویات تسمح بالمزید  وصول بھلل

العربیة النظر في سیاساتھا المتعلقة بالنقل بھدف إدخال التغییرات  بلدانالمن الضروري إذاً أن تعید  
  في القطاعات األخرى مثل التجارة. فرصاً للتقدمالالزمة لتطویر القطاع، األمر الذي سیتیح بدوره 

اع الصعید اإلقلیمي لتحسین أداء قطاألقل على العربیة مدعوة إلى النظر في تحریر النقل على  بلدانالو 
  والخدمات. البنیة التحتیةالنقل على مستوى 

-----  


