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 العالميةاالتصال بسالسل القيمة تعزيز دور النقل في 

 

 موجـز
 

تتسم المنطقة العربية بمزايا جغرافية وديمغرافية يمكن االستفادة منها لزيادة مشاركتها في سالسل  
القانونية المتعلقة  األطرها من مراكز اإلنتاج الرئيسية في آسيا وأوروبا، وتوفر ُبالعالمية. فقرالقيمة 

مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،  مجموعات اقتصاديةب
هياكل أساسية للنقل في تيسير هذه المشاركة. لكن ما يتوفر من من العوامل التي تساهم واتفاقية أغادير، 

  سي.صلة ال يلبي المستوى المطلوب النخراط المنطقة في اإلنتاج العالمي بشكل تنافوخدمات ذات 
 

للنقل على تحقيق التحول االقتصادي في المنطقة  والبنية التحتيةالخدمات م هذا التقرير قدرة ويقّي 
العربية، ومدى مالءمتها لتيسير االتصال بسالسل القيمة العالمية، وذلك باالستناد إلى المؤشرات الدولية 

وممثلو الدول األعضاء  البلدان العربية. ويقدم توصيات لتعزيز أداء قطاعات النقل والتجارة في المتاحة. 
 مدعوون إلى االطالع على هذا التقرير إلبداء الرأي وتقديم المقترحات.
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 مقدمـة

مجموعة العمليات المرتبطة بتصميم المنتج النهائي وإنتاجه وتوزيعه، بدءاً من المراحل القيمة هي  سالسل -1
والتوزيع والتسويق وخدمات المراحل النهائية مثل التجميع ووصواًل إلى األولى مثل عمليات البحث والتطوير، 

أحيانًا ون، تقع غالبًا ضمن منطقة واحدة، بين عدة بلدا هاعملياتانتشار بالقيمة العالمية  سالسل تتميزما بعد البيع. و
سالسل القيمة العالمية تتولى مهمة محددة، في حين بسلسلة من رتبطة العالم. وكل شركة م بين مناطق مختلفة من
تنسق جميع المدخالت من سلع وخدمات وجمع مختلف المهام معًا، بدور المقر الرئيسي فتتقوم الشركة الرئيسية 

 لمستهلك.إلى االمنتج النهائي وتقديمه  لوصول إلىل

كة في األسواق العالمية من البلدان المشار تحويلوقد أدت تجزئة إنتاج السلع والخدمات دورًا هامًا في  -2
أصبح ت واالتصاالت تطور تكنولوجيا المعلومابفضل وخفض تكاليف اإلنتاج. و ،المتقدمة إلى البلدان النامية

ت ال تلبي المعايير فالبلدان التي كان أي مكان في العالم. مناإلنتاج الرئيسية إدارة عمليات المنتجين  بإمكان
ا أو موقعها أو مستوى التنمية فيها أو طاقتها اإلنتاجية، تشارك اآلن في االقتصاد العالمي حجمهالمطلوبة من حيث 

عبر تخصصها في مهام أو منتجات محددة تتمتع فيها بميزة تنافسية. وباتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .ن سواهادو تشارك في العمليات التي كانت تقتصر على المؤسسات الكبيرة والمتعددة الجنسيات

في  80حوالي  العابرة للحدودالشركات المرتبطة بسالسل القيمة العالمية  بلغت حصة، 2013وفي عام  -3
. فهذه الشركات تدير األنشطة التجارية ضمن شبكات واسعة من الشركاء والموردين، (1)المائة من التجارة العالمية

عقد صفقات حرة. و ،إنشاء عالقات تعاقديةوالملكية المباشرة لفروع الشركات،  ها، منمختلفة ةيإدار ًاظمُن منتهجًة
 بين محاور اإلنتاج وفروعه. ترابطالتجارة دورًا بالغ األهمية في إتاحة هذا الالنقل وويؤدي تعزيز لوجستيات 

تتركز  مضافة وتوزيع القيمة عبر سالسل اإلمدادات الصناعية غير متجانس: فالمهام التي تولد أعلى قيمة -4
تقوم عادةً على أنشطة تتطلب الكثير من الخدمات. وتجزئة  ه، أي المراحل التيوما بعدالتصنيع في مراحل ما قبل 

القدرات، وتتجه البلدان  لدمجسالسل قيمة إقليمية  إنشاء الىُيصار  اغالبًا مفغير متجانسة: هي األخرى اإلنتاج 
شديدة التأثر شبكات اإلنتاج  أنإلى استيراد المدخالت الوسيطة من بلدان أخرى في المنطقة نفسها، ما يدل على 

 بالقيود الزمنية وتكاليف التجارة والنقل.

ل القيمة وتتسم المنطقة العربية بمزايا جغرافية وديمغرافية يمكن االستفادة منها لزيادة مشاركتها في سالس -5
ها من مراكز اإلنتاج الرئيسية في العالمية، من خالل إنشاء سالسل القيمة اإلقليمية في مختلف الصناعات. فقرُب

مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،  مجموعات اقتصاديةالقانونية المتعلقة ب األطرر آسيا وأوروبا، وتوُف
  في تيسير هذه المشاركة.  من العوامل التي تساهمقية أغادير، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفا

ال يلبي المستوى المطلوب النخراط المنطقة في اإلنتاج  ذات صلةلكن ما يتوفر من هياكل أساسية للنقل وخدمات 
 العالمي بشكل تنافسي.

قتصادي في المنطقة الهياكل األساسية للنقل على تحقيق التحول االالخدمات وم هذا التقرير قدرة ويقّي -6
 العربية، ومدى مالءمتها لتيسير االتصال بسالسل القيمة العالمية، وذلك باالستناد إلى المؤشرات الدولية المتاحة.

                                                
، سالسل القيمة العالمية: االستثمار 2013مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، تقرير االستثمار العالمي لعام  (1)

 .xivوالتجارة من أجل التنمية )نيويورك وجنيف(، الصفحة 
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 سالسل القيمة العالميةلالتأثير االقتصادي   -أواًل

، محددةبلدان من التخصص في مجاالت اإلنتاج على الصعيد العالمي قد مّكن العمليات في شارك تال -7
إلى وذلك وفقًا للميزة النسبية والسمات االقتصادية األخرى التي تتمتع بها. ولكن النظرية التجارية الجديدة تشير 

ووفورات الحجم على أنماط التجارة، وهذا ما يؤكده تزامن ثورة المعلومات واالتصاالت  شبكاتالتأثير  زيادة
انخفاض بعد  زايدطابعاً دولياً بشكل متالقيمة سالسل ، مع اتخاذ 1990و 1980التي شهدتها الفترة الممتدة بين عامي 

هذا  سمح باعتماد مما ،االتصاالتالنقل والرسوم التعريفية بشكل كبير نتيجة لتحرير التجارة وانخفاض تكاليف 
 .والتخصص ةالنمط من اإلنتاج بشكل واسع على المستوى العالمي لالستفادة من وفورات الحجم الكبير

في  60، ساهمت التجارة في المنتجات الوسيطة بأكثر من 2010و 1990وفي الفترة الممتدة بين عامي  -8
التحويلية العالمية، وارتفعت حصة البلدان النامية في شبكة  اتالمائة من االرتفاع اإلجمالي في صادرات الصناع

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

هذه  وتوفرالمشاركة في شبكات التجارة في المنتجات الوسيطة، إيجاد فرص العمل وتوليد الدخل.  تتيحو -9
وتحسين صناعاتها وتنويعها،  ،وتحقيق المكاسب ،راتها اإلنتاجيةالمشاركة للبلدان الوسائل الالزمة لتطوير قد

تطلب من البلدان االنخراط في عمليات هذه المشاركة ليست عملية تلقائية، بل ت لكنوتعزيز التكامل اإلقليمي. و
صنع القرار المتعلقة بمركزها في سلسلة إمداد محددة، باالستناد إلى اعتبارات عدة مثل مواردها الطبيعية، 

 ة، وقدراتها الصناعية.يالتجار توجهاتهاو

 دور النقل في تحسين االتصال بسالسل القيمة العالمية  -ثانيًا

 . (3)في السلع والخدمات بسالسل القيمة العالميةالحالية من التجارة العالمية في المائة  70حوالي يتصل  -10
والعديد من الخدمات بما فيها خدمات النقل والخدمات المالية واالتصاالت السلكية والالسلكية وخدمات التوزيع، 

ال بد من وتبادل السلع، لتسهيل  هي إذًا عنصر أساسي الخدماتفبسلسلة القيمة.  الجهات التجاريةأساسية لربط 
 زيادة مساهمتها في تيسير العمليات المتعلقة بسالسل القيمة العالمية إلى أقصى درجة ممكنة.

)ب( التأمين  ؛وهناك ثالث فئات من الخدمات تدعم األنشطة الصناعية وهي: )أ( النقل والتخزين -11
مساهمة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي والعمليات المصرفية؛ و)ج( البحث والتطوير واإلعالن. وقد ارتفعت 

 .(4)2013في المائة في عام  70إلى  1995في المائة في عام  61العالمي من 

يحدد بذلك مستوى مشاركة البلدان في و علي إلى األسواق وشبكات اإلنتاج،ويتيح النقل الوصول الف -12
غاية في األهمية وهي تشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل البحري  النقل عنصر وأنماط لتجارة الدولية. ا

والهياكل األساسية والخدمات والجوي، ويرتبط اختيارها بعوامل عدة مثل نوع البضائع، والمسافة، والوقت، 

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

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

(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 

-us-https://dupress.deloitte.com/dupstrategy than a mere process”, Global Economic Outlook, Q4 2015. Available from 
.                                                                                                      chains.html-value-global-outlook/2015/q4-economic-en/economy/global 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.475.6414&rep=rep1&type=pdf
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/economy/global-economic-outlook/2015/q4-global-value-chains.html
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/economy/global-economic-outlook/2015/q4-global-value-chains.html
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الالزمة، شبكات النقل الموثوقة والقدرات اللوجستية في بلد ما  فرتتوإذا ما و  للنقل، والتكنولوجيا، والتكلفة.
مّكن من توسيع نطاق تجارته العالمية وجذب االستثمارات األجنبية، ال سيما في ظل تزايد أهمية سالسل القيمة ت

 العالمية في التجارة الدولية.

ويرتبط ظهور سالسل القيمة العالمية بتطوير خدمات النقل، ونقل البضائع بالحاويات، وزيادة حجم  -13
لتجارة في مواد اإلنتاج ل ًاأساسي شرطًاالنقل الموثوق ُيعتبر وخفض تكاليف النقل. والسفن، وتعزيز الشحن الجوي، 

من المنتجات النهائية. والبلدان التي تستثمر في  حساسية للوقتضمن سالسل القيمة العالمية، ال سيما وأنها أكثر 
 الهياكل األساسية للنقل تتفوق في أدائها على البلدان التي تهمل هذا الجانب.

ومع االنخفاض السريع في التعريفات الجمركية العالمية على الواردات بفضل تحرير التجارة، أصبح  -14
تكاليف لتكاليف النقل تأثيٌر كبير على بنية األنشطة االقتصادية والتجارة الدولية. وتشير التقديرات إلى أن زيادة 

الهياكل األساسية  جودة أنفي المائة، و 20تفوق حجم التجارة بنسبة  تؤدي على تقليص في المائة 10بنسبة النقل 
 .(5)تكاليف النقل تشكل ما يوازي نصف العوامل المؤثرة في تغييرللنقل بشكل عام 

إلى عدة  دباالستناالنقل  سالسل القيمة العالمية. وتحدد تكلفةفي  عاماًل حاسمًاقطاع النقل إذًا ويشكل  -15
نى التحتية، والتكنولوجيا، والوقت، وتكاليف النقل، ونوعية الُب مسافة، ونوع السلع، وطريقةعناصر تشمل ال

  كات النقل العالمية.بتصال بشواالالوقود، 

انخفضت تكاليف الشحن إلى حوالي النصف نتيجة االستثمار القرن العشرين، ومنذ منتصف سبعينات  -16
انخفاضًا حادًا بالمقارنة مع النقل التكنولوجي. وانخفضت تكاليف النقل الجوي  طويرفي الهياكل األساسية والت

البحري، مّما أدى إلى زيادة استخدام وسائل النقل الجوي لمختلف أنواع السلع، وال سيما عبر المحيطات مثل 
  المحيط األطلسي.

في تجزئة عمليات اإلنتاج واالستعانة بمصادر  أساسيوكان النخفاض تكاليف النقل واالتصاالت دور  -17
لع الوسيطة. والسرعة والدينامية عنصران أساسيان أيضًا. إذ تشير التقديرات إلى أن كل يوم خارجية إلنتاج الس

 سفر يتطلبه نقل السلع من بلد ما عبر المحيطات، يقلل من احتمال استيراد السلع المصنعة من هذا البلد بنسبة 
 إلضاعةفي المائة من قيمة البضائع يوميًا تجنبًا  1. والشركات المصدرة على استعداد لدفع نسبة (6)في المائة 1

 النقل البحري. فيالوقت 

وزيادة القدرة التنافسية في مجال النقل الجوي، نتيجة عقد اتفاقات األجواء المفتوحة مثاًل، تؤدي إلى  -18
المتحدة األمريكية  الوالياتبين بعد اعتماد اتفاق األجواء المفتوحة ف . (7)في المائة 9تراجع تكاليف النقل بنسبة 

الواردات وقد تبين أن . (8)في المائة 15بنسبة  الطرفين بين النقلانخفضت تكاليف مثاًل،  وبلدان االتحاد األوروبي

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

Paul Rodrigue, Claude Comtois and Brian Slack, eds. (New York, Routledge). Available from 
.                                                                                   eotrans/eng/ch7en/conc7en/ch7c3en.htmlhttps://people.hofstra.edu/g 

(6) 13275285-1327525347307/8392086-es/477365DRS/ResourcTWrldbank.org/INwop://siteresources.htt 
                                                                                                                                                                                .       10568/WDR09_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 نفسه. (8)

https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch7en/conc7en/ch7c3en.html
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327525347307/8392086-1327528510568/WDR09_12_Ch06web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327525347307/8392086-1327528510568/WDR09_12_Ch06web.pdf
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مّما يشير إلى  ،في المائة بعد مرور ثالثة أعوام على توقيع اتفاق األجواء المفتوحة 7المنقولة جوًا تزداد بنسبة 
 .التجارة الجوية وحجم حركة المرورعالقة إيجابية بين تحرير 

 بسالسل القيمة العالمية في المنطقة العربيةتصال دور النقل في اال  -ثالثًا

 النقلب المتعلقة القانونية ظمالُن  -ألف

فيها التجاري مؤشر التقييد  يبلغ متوسطالمنطقة العربية قيود مشددة على قطاعات النقل، وفي ُتفرض  -19
 من أكثر القطاعات تقييدًا هوالنقل إلى أن قطاع  1. ويشير الشكل 31/100مع متوسط عالمي يبلغ  مقارنة 52/100

 في المنطقة.

 بحسب القطاع  ة في الخدماتمؤشر تقييد التجار  -1الشكل 
 2008-2011 (متوسط المنطقة العربية والمتوسط العالمي)

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

 .(2016)المعلومات مستقاة في أيلول/سبتمبر 

 .والمغرب، واليمنولبنان، ومصر، والجزائر، وتونس، : البلدان العربية التي تتوفر عنها بيانات هي األردن، مالحظة

رة العالمية، فبلغ متوسط منظمة التجا االلتزامات في إطارالعربية مستوى منخفضًا من  سجلت الدولكما  -20
جل هذا المتوسط وقد ُس  .قطاع 2.2في حين وصل المتوسط العالمي إلى  ،قطاع 1.4ها في قطاع الخدمات اتالتزام

 التزاماتأي  تقدمقليمي الطفيف بفضل التزامات بعض الدول العربية دون سواها، إذ أن سائر دول المنطقة لم إلا
 (. 2تذكر في هذا المجال )الشكل 

 

 

 

http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm
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 العالميةمنظمة التجارة في إطار المتعلقة بالنقل االلتزامات   -2الشكل 

 
 .2015عام بيانات  ،العالمية: منظمة التجارة المصدر

 للنقل التحتية البنية  -باء

في المائة  1بنسبة  ًاوتشير التقديرات إلى أن تحسن  التجارة.جليًا في تعزيز  للنقل دورًاالتحتية  البنيةدي تؤ -21
االتصال في المائة في  4زيادة بنسبة  ؤدي إلىيمؤشر األداء اللوجستي  من عناصرالتحتية  البنية عنصرفي 

  1.5إلى زيادة بنسبة  في المائة في معدل تيسير التجارة يؤدي 1 بنسبة ًاحسنتكما أن  ،سالسل القيمة العالميةب
 بنسبةزيادة إلى للنقل والتجارة التحتية  البنيةفي المائة في جودة  10تحسن بنسبة  يؤديو . (9)هذه االتصاليةفي 
 .(10)النامية بلدانللفي المائة في الصادرات الزراعية  30

لها. فعند استبدال النقاط المتعلقة في البلدان المجاورة التحتية  البنيةتحسين ب تتأثر إيجابًالبلدان ا كما ثبت أن -22
بنقاط ثالثة من البلدان المجاورة له، يتبين  ،اللوجستيداء األمؤشر بالهياكل األساسية التي يسجلها بلد معين في 

على  البلد المعني قدرةي متوسط النقاط التي تسجلها هذه البلدان، يؤدي إلى زيادة في المائة ف 1بنسبة  ًاأن تحسن
في المائة في معدالت تيسير التجارة في  1بنسبة  ًاأن تحسنكما  ؛في المائة 5بنسبة  العالمية سالسلاالتصال بال

 البنيةأهمية االستثمار في  ما يؤكدهذا  في المائة. 1.8بنسبة  اتصالية ذلك البلدزيادة  يؤدي إلىالبلدان المجاورة 
 قليمي.إلوتيسير التجارة على المستوى االتحتية 

 من حيث جودة البنية التحتية ترتيب البلدان العربية   -1الجدول 
 Kielومؤشر  اللوجستيداء األمؤشر  وفق

 البلد
 Kiel مؤشر

2010 
 اللوجستيداء األمؤشر 

2016 
 62 45 األردن 

 13 28 المتحدةاإلمارات العربية 

 48 27 البحرين 

 93 85 تونس 

  

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

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

(10) Ben Shepherd, Aid for Trade and Value Chains in Transport and Logistics (World Trade Organization and 

                                                   .        torStudy_Transport.pdfwww.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SecOECD, 2013). Available from  

0

1

2

3

4

5

Number of commitements

Global average

 اليمن  اإلمارات  تونس   المملكة    قطر   ُعمان    المغرب  موريتانيا  الكويت  األردن  مصر  البحرين
 العربية           العربية           
 السعودية          المتحدة           

 عدد االلتزامات

 المتوسط العالمي

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10149.pdf
http://www.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SectorStudy_Transport.pdf
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 )تابع( 1الجدول 

 البلد
 Kiel مؤشر

2010 
 داء اللوجستياألمؤشر 

2016 
 160 111 الجمهورية العربية السورية

 126 64 السودان

 153 97 العراق 

 34 71 ُعمان

 28 37 قطر 

 56 50 الكويت 

 74 54 لبنان 

 142 53 ليبيا 

 50 48 مصر 

 90 121 المغرب

 40 102 المملكة العربية السعودية

 157 125 موريتانيا

 البيانات غير متاحة 62 اليمن 

  :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 

 World Bank, Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy :اللوجستي داءاأل لمؤشر بالنسبةو ؛(2014

(Washington, D.C., 2016).                                                                                                                                                                                                                                         

 بلدًا. 159 اللوجستيداء األبلدًا، بينما غطى مؤشر  Kiel 165: شمل مؤشر مالحظة

 العالمية النقل بشبكات االتصال  -جيم

 النقل الجوي  -1

شبكات النقل الجوي االتصال بوأدائها في مؤشر  ،نتاجاإلأجزاء ومكونات من  بلدانبين صادرات ال يربط -23
تسجل  هاصادراتالكبرى من مجموع حصة النتاج اإل ومكوناتفالبلدان التي تشكل أجزاء إيجابية قوية.  قةعال

 .(11)بشبكات النقل الجوي العالميةتصال مستويات أفضل من حيث اال

(. وقد طرأت في 2شبكات النقل الجوي )الجدول االتصال بالعربية في مؤشر  بلدانأداء ال تفاوتيو -24
 سيمادون سواها وال  بلدانعض العلى باقتصرت  لكنهاو ،ها المؤشرشملاألعوام العشرة الماضية تطورات لم ي

 مجلس التعاون الخليجي.بلدان 

 2007شبكات النقل الجوي لعام االتصال بالعربية في مؤشر  بلدانأداء ال  -2الجدول 

 النقاط )بالنسبة المئوية( البلد

 4.44 األردن

 4.77 اإلمارات العربية المتحدة

 4.42 البحرين

 6.61 تونس

 4.54 السوريةالجمهورية العربية 

 2.44 السودان

                                                
(11) Jean-François Arvis and Ben Shepherd, “Measuring integration in the global air transport network”. 
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 )تابع( 2الجدول 

 النقاط )بالنسبة المئوية( البلد

 3.99 العراق

 3.76 ُعمان

 4.50 قطر

 4.14 الكويت

 4.63 لبنان

 5.07 ليبيا

 4.29 مصر

 5.27 المغرب

 4.00 المملكة العربية السعودية

 2.13 موريتانيا

 2.65 اليمن

François Arvis and Ben Shepherd, “Measuring integration in the global air transport network”, Policy -Jean: المصدر

-http://developing . Available from2011)Research Working Paper, No. 5722 (Washington, D.C., The World Bank, 
                                                                                                       .7.pdf-2011-DTC-Paper-content/uploads/2014/11/Working-trade.com/wp 

 النقل البحري  -2

وتحسن ا حقق الشحن الجوي من نمو ملحوظ في السنوات األخيرة نتيجة انخفاض األسعار ّملى الرغم مع -25
 .في السلع في المائة من التجارة الدولية 70حوالي  تنقلشبكات النقل البحري تزال شركات النقل الجوي، ال 

 بالرغم منشبكات الشحن العالمية، ب تصالفي االإال مستوى متوسطًا حقق أما المنطقة العربية فلم ت -26
مؤشر  التي سجلتها فيرقام األوهذا ما تبينه واعتمادها الكبير على تجارة الموارد الطبيعية،  موقعها االستراتيجي

 (. 3النقل البحري )الشكل االتصال بخطوط 

 2016لعام  يلبحرا لنقلاالتصال بخطوط ا مؤشرالعربية في  البلدانأداء   -3الشكل 

 

مستقاة في  )البيانات unctadstat.unctad.orgمتاحة على: . 2016البحري لعام النقل مؤشر االتصال بخطوط  األونكتاد، قاعدة بيانات :المصدر
 (.2016أيلول/سبتمبر 

http://developing-trade.com/wp-content/uploads/2014/11/Working-Paper-DTC-2011-7.pdf
http://developing-trade.com/wp-content/uploads/2014/11/Working-Paper-DTC-2011-7.pdf
http://unctadstat.unctad.org/EN/
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التجارة  انخفاض حجممنها  ،عوامل شبكات النقل البحري إلى عدةبالبلدان العربية اتصال ويعزى ضعف  -27
المرافئ.  والخدمات فيلهياكل األساسية اجودة  وتدنيفي المائة من التجارة العالمية،  4والتي ال تتعدى في المنطقة 

 بالمناطق الصناعية الرئيسية. المنطقة جديدة تربطمباشرة دوافع لفتح خطوط نقل بحري ال وال تتوفر

كفاءة فال. ئهال تشكل الضمانة لحسن أداهي عنصر هام لتشغيل نظام النقل ولكنها الهياكل األساسية للنقل  -28
 وكذلك من حيث ،والتكلفة نفاذ إليهاوإمكانية ال على أساس السرعة ، منهاقاس بطرق مختلفةوهي ت عنصر رئيسي

 يد كفاءة النقل.أسعار الوقود، والمنافسة في سوق النقل، واالبتكار، التي تشكل بدورها عناصر هامة في تحد

تسجل مستويات منخفضة ولكن معظم هذه البلدان  ،خدمات النقل في توفيرالعربية  البلدانأداء  تفاوتيو -29
 .(3)الجدول  خدمات النقل وجودتها المتعلقة بمدى توفر مؤشراتالفي 

 خدمات النقل وجودتها في المنطقة العربية مدى توفر  -3 دولالج

 (أ)(7–1)نقاط ال المرتبة البلد
 4.2 62 األردن

 5.1 27 اإلمارات العربية المتحدة

 4.5 46 البحرين

 3.9 80 تونس

 4.3 56 ُعمان

 5.3 22 قطر

 3.9 75 الكويت

 3.6 95 لبنان

 2.8 137 ليبيا

 4 72 مصر

 4.3 53 المغرب

 4.5 44 المملكة العربية السعودية

 2.8 136 موريتانيا

 3.2 124 اليمن

 4.03 غير متاحة متوسط المنطقة العربية 

)البيانات مستقاة في  https://www.weforum.orgمتاحة على:  .2014العالمي لعام التنافسية بيانات مؤشر منتدى االقتصاد العالمي، : المصدر
 (.2016أيلول/سبتمبر 

 .ممتاز = 7ضعيف جدًا،  = 1  )أ( 

 المضافة القيمة في التجارة بيانات قاعدة في النقل  -رابعًا

ومن السمات الهامة لتقاسم اإلنتاج على المستوى الدولي أرجحيُة أن تعبر المكوِّنات والسلع الوسيطة  -30
الحدود الوطنية عدة مرات أثناء عملية اإلنتاج. وحتى االختالفات اإلسمية في تكاليف النقل واللوجستيات يمكن 

درة التنافسية. وهذا األمر مشابه لآلثار أن تصبح اختالفات فعلية ضخمة، وبالتالي تؤثر بشكل كبير على الق
المتضخمة للحواجز الجمركية في شبكات اإلنتاج المتخصص رأسيًا. هذه اآلثار تزداد شدًة على شركات المصّب 
التي تتحمل تكاليف النقل واللوجستيات، سواء على المدخالت المستوردة لتجهيز المنتجات على امتداد سلسلة 

السلع النهائية. وتتزايد اآلثار التراكمية لتكاليف النقل والتخزين مع عدد مراحل اإلنتاج على تصدير  وأالقيمة، 
والمدة التي تستغرقها سلسلة القيمة. وتشكل تكاليف النقل والتخزين المرتفعة حاجزًا كبيرًا ليس فقط أمام المورِّدين 

https://www.weforum.org/
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، ألن ارتفاع تكاليف المدخالت ومحدودية سالسل األجانب والمستثمرين الدوليين، بل أيضًا أمام المنتجين المحليين
اإلمداد تقوِّض قدرتهم التنافسية، األمر الذي يؤثر على الطلب واإلنتاج واالستثمار في جميع مراحل سالسل القيمة 

 العالمية.

وعلى الرغم من أن سالسل القيمة العالمية تنسقها في كثير من األحيان مؤسسات متعددة الجنسيات تهيمن  -31
ى تجارة السلع الوسيطة والنهائية عبر الحدود، فإن دور المورِّدين المحليين، وال سيما المؤسسات الصغيرة عل

والمتوسطة، يزداد أهمية في إنتاج السلع والخدمات التي تصل إلى المستهلكين األجانب في نهاية المطاف. وحيث 
في االقتصادات المحلية، تزداد أيضًا الوظائف التي تزداد نسبة الدخل الذي يولده إدماج سالسل القيمة العالمية 

 يوفرها هذا النشاط كنسبة من العمالة اإلجمالية، وذلك في جميع أنحاء العالم.

ضعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة ووقد  -32
(TiVA) .وهذه البيانات تعطي صورة دقيقة ومفصلة عن اندماج البلدان في  باالشتراك مع منظمة التجارة العالمية

يختلف وشبكات اإلنتاج العالمية واإلقليمية عن طريق توفير تقديرات لتدفقات التجارة من حيث القيمة المضافة. 
دور  قياس تدفقات التجارة من حيث القيمة المضافة عن قياسها من حيث القيمة اإلجمالية، ألنه أفضل تعبير عن

التجارة الدولية في الدخل وخلق النواتج، في عالم يشهد تزايد الشركات التي تعمل في مجاالت متخصصة أكثر 
 من أي وقت مضى.

ومن المهم تقييم مدى إسهام خدمات النقل في تكامل سالسل القيمة العالمية عبر مجموعة غير متجانسة  -33
ت. وفي غياب مستوى أعلى من التصنيف، تتيح بيانات م هذا القطاع مع الوقاسهإمن البلدان، وكيف تطور 

خدمات النقل والتخزين، بخالف خدمات النقل وحدها، صادرات م اسهإالتجارة في القيمة المضافة إمكانية تتبع 
في مجموع الصادرات من حيث القيمة اإلجمالية ومن حيث القيمة المضافة. وتشمل قاعدة البيانات العديد من 

 دمة والبلدان النامية، بما في ذلك ثالثة بلدان عربية هي تونس والمغرب والمملكة العربية السعودية.البلدان المتق

غالبًا ما تكون   .(5و 4)الشكل  ويسفر التحليل المفصل لبيانات التجارة في القيمة المضافة عن عدة نتائج -34
حصة إسهام خدمات النقل والتخزين في الناتج الكلي في االقتصادات النامية أكبر مما هي عليه في االقتصادات 

. وحصة إسهامها في إجمالي الصادرات هي أعلى من حصة إسهامها في الناتج الكلي، وهي تختلف إلى ةتقدمالم
يسجل إسهام قطاع النقل والتخزين في الناتج وادات المتقدمة. حد أقل ما بين االقتصادات، ال سيما بين االقتص

، فتونس تظهر أكثر من غيرها أوجه تشابه مع االقتصادات النامية، ةحصصًا مختلفة في البلدان العربية الثالث
على والمملكة العربية السعودية تسجل نسبة متدنية جدًا إلسهام قطاع النقل والتخزين في الناتج بسبب اعتمادها 

 الموارد الطبيعية.

وباستثناء تركيا والهند، تسجل المجموعة المختارة من االقتصادات النامية حصصًا منخفضة إلسهام  -35
القيمة المضافة المتأتية من قطاع النقل والتخزين في القيمة اإلجمالية لمجموع الصادرات، رغم الحصص األعلى 

ضافة التي يسهم بها قطاع النقل والتخزين في إجمالي قيمة في الناتج. وفي تونس والمغرب، تسجل القيمة الم
 الصادرات مستويات أقرب إلى تلك المسجلة في االقتصادات المتقدمة.

وتسجل حصص إسهام القيمة المضافة المتأتية من خدمات النقل والتخزين الخارجية في القيمة اإلجمالية  -36
مًا مما هي عليه في االقتصادات المتقدمة، وال سيما للصادرات في االقتصادات النامية مستويات أعلى عمو

االقتصادات اآلسيوية مثل الهند وفييت نام. ومن بين البلدان العربية، يسجل المغرب حصة أعلى نسبيًا ومتزايدة 
 إلسهام القيمة المضافة المتأتية من خدمات النقل والتخزين األجنبية في القيمة اإلجمالية للصادرات.
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 حصة القيمة المضافة للنقل والتخزين في مجموع القيمة المضافة المحلية  -4الشكل 

 

لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة  (TiVA): حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المصدر
addedanoecd-http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue- .2016التجارة العالمية، إصدار كانون األول/ديسمبر 

wtojointinitiative.htm (2017 أيلول/سبتمبر 1 في استرجعت  .) 

القيمة كنسبة من مجموع القيمة المضافة المحلية )ألف( التخزين للنقل والصادرات اإلجمالية   -5الشكل 
 لنقل والتخزين كنسبة من مجموع القيمة المضافة المحلية )باء(الصادرات المضافة 

 
. 2016، إصدار كانون األول/ديسمبر TiVA: حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى قاعدة بيانات المصدر

wtojointinitiative.htm-addedanoecd-http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue (2017 أيلول/سبتمبر 1 استرجعت في .) 

النقل والتخزين، عبر قياس إسهام القيمة المضافة المتأتية منه في ويمكن إجراء تقييم أشمل ألثر قطاع  -37
صادرات البلدان الشريكة. ويفيد تحليل بيانات التجارة في القيمة المضافة في تبيان بعض المؤشرات عن البلدان 

القتصادات المشاركة في سالسل القيمة العالمية. فعلى سبيل المثال، يسجل إسهام قطاع النقل والتخزين في بعض ا

http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm
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المتقدمة المستويات األعلى في صادرات االقتصادات المتقدمة األخرى، وهذا يشير إلى أن تقاسم اإلنتاج يتم في 
الغالب بين البلدان المتقدمة. والبلدان النامية التي يبدو أنها تشارك في سالسل القيمة العالمية هي الصين وروسيا 

ن بين البلدان العربية، االقتصاد التونسي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باالتحاد وبولندا، وبدرجة أقل جنوب أفريقيا. وم
في المائة من ناتج النقل والتخزين التونسي في صادرات االتحاد  7، حيث يندرج حوالي (EU-15)األوروبي 

 األوروبي. أما المغرب فيسجل إسهامًا محدودًا في عمليات اإلنتاج األوروبية.

 السياسات بشأن والتوصيات الخالصة  -خامسًا

يتضح من البيانات المعروضة في هذه الوثيقة أن المنطقة العربية بحاجة إلى تحسين الخدمات والهياكل  -38
األساسية في قطاع النقل من أجل زيادة صادراتها ومشاركتها في سالسل القيمة العالمية، والحصول على 

ة، التي تسهم جميعًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية التكنولوجيات الحديثة والمهارات والمعارف التقني
المستدامة. وعلى المدى الطويل، ومثلما تسعى البلدان المتقدمة المشارِكة في سالسل القيمة العالمية إلى االستفادة 

هذه األخيرة من انخفاض التكاليف الممكن أن ينجم عن ارتفاع إنتاجية العمالة في البلدان العربية، ينبغي أن تسعى 
أيضًا إلى استيراد تكنولوجيات اإلنتاج من الشركاء األكثر تقدمًا الختصار عملية اللحاق بالركب. كما ينبغي 

 للبلدان العربية زيادة قدرات قطاع النقل فيها من أجل زيادة مشاركتها في شبكات اإلنتاج الدولية.

نبغي لمعظمها إعادة النظر في استراتيجيات بعض البلدان العربية يسجل أداًء أفضل من غيره، ولكن ي -39
النقل وقواعده التنظيمية من أجل اجتذاب االستثمارات في قطاع النقل واللوجستيات، وفي القطاعات االقتصادية 

 األخرى مثل الصناعات التحويلية والزراعة.

رد إعادة هندسة وال يتطلب تحسين الخدمات اللوجستية وقنوات النقل بالضرورة استثمارات ضخمة، فمج -40
العمليات واإلجراءات يحقق درجات عالية من الكفاءة. وينطبق ذلك أيضًا على الجمارك وغيرها من الخدمات 
المتصلة بالتجارة، التي يمكن تحسينها إلى حد كبير عبر تيسير التجارة في إطار اتفاق تيسير التجارة لمنظمة 

 التجارة العالمية.

سية للنقل بهدف تشجيع الصادرات، شرطًا أساسيًا ألي استراتيجية إنمائية وتشكل معالجة الهياكل األسا -41
فعالة في المنطقة العربية. كذلك يساعد بناء شبكات إقليمية للنقل في تعزيز الصادرات واجتذاب االستثمارات 

في هذا عتمدة األجنبية المباشرة وخلق فرص العمل. فعلى سبيل المثال، ساهمت استراتيجية النقل والسياسات الم
في االتحاد األوروبي في تطوير قطاع النقل ليقوم على قواعد المنافسة ويتسم بالكفاءة والسالمة واالستدامة. الشأن 

وفي المنطقة العربية، يقع على المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية، مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
رئيسي في تصميم وتنفيذ مثل هذه االستراتيجية إلنشاء شبكة نقل إقليمية الخليجي واتحاد المغرب العربي، دور 

قادرة على سد الثغرات القائمة بين شبكات النقل الوطنية وإزالة االختناقات التي ال تزال تؤثر سلبًا على سير 
بي فرصة ممتازة عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما يشكل التقدم نحو إنشاء االتحاد الجمركي العر

إلصالح سياسات النقل في المنطقة وتعزيز الترابط ما بين البلدان العربية من جهة، وبينها وبين بقية العالم من 
 جهة أخرى.

ل اوينبغي أن تترافق المشاركة في سالسل القيمة العالمية مع سياسات تكفل ظروف العمل الالئق للرج -42
لعمل واألجور وعالقات العمل مع التزامات الدول في إطار المعاهدات . كما ينبغي أن تتوافق أوقات انساءوال

الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق العمال. وينبغي للحكومات أن تعالج القضايا الناتجة عن التمييز بين الرجل 
لشركات التي والمرأة، من خالل مبادرات بناء القدرات والتدريب والدعم الموجهة إلى النساء العامالت في ا
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لنامية، وال سيما تشارك في سالسل القيمة العالمية. وينبغي إنفاذ معايير العمل والمساواة في األجور في البلدان ا
 .(12)البلدان العربية

 العالمية المزيد من البحوث عن سالسل القيمة

أجل تحسين اتصالها إذا أرادت الحكومات تطوير خدمات قطاع النقل وبنيته األساسية وتحسين كفاءته من  -43
بسالسل القيمة العالمية، ينبغي أن تجري البحوث حول تشكيل هذه السالسل وعملياتها واآلثار الناجمة عنها. وفي 
هذا الصدد، ستواصل اإلسكوا، بوصفها عضوًا في مبادرة الحوار بشأن سياسات سالسل القيمة العالمية وتحويل 

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، دعم الدول األعضاء من خالل اإلنتاج وتنميته، التي قامت بها منظمة 
تعزيز تقاسم المعارف بين االقتصادات المتقدمة واالقتصادات النامية لتحديد الممارسات الجيدة ودعم تنفيذ 

 المفيدة على الصعيد العالمي، مع إيالء االعتبار الواجب ألولويات كل بلد ورؤيته اإلنمائية. االستراتيجيات

التجارة في  قاعدة بيانات وقد حققت البحوث في مجال سالسل القيمة العالمية تقدمًا بالفعل، كما يتبين من -44
تي تشملها قاعدة البيانات وتحسين . ومن المزمع العمل على زيادة عدد البلدان العربية الTiVA القيمة المضافة

توقيت البيانات والتوسع في المعلومات المفصلة عن الصناعات. ومع ذلك، يلزم المزيد من التحليل بشأن المجاالت 
الهامة األخرى المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأهداف التنمية المستدامة، مثل تأثير الترابط القوي مع سالسل القيمة 

د العمال وتوزيع الوظائف بين النساء والرجال، والتأثيرات القطاعية والبيئية واالقتصادية الناتجة العالمية على عد
 عن سالسل القيمة العالمية.

وأخيرًا، يولِّد اندماج بلد ما في سالسل القيمة العالمية آثارًا متعددة على هيكله االقتصادي ونمط العمالة  -45
أدائه في ما يتعلق بالنمو والبيئة. ومن الواضح أن فهم جميع هذه اآلثار  فيه وخصائصه المتعلقة بالتوزيع ومجمل

وتعقبها بشكل كامل يتجاوز نطاق مشروع بحثي واحد. وبالتالي، ال بد من تحديد الشروط التي تجعل نوعًا معينًا 
هواء والتربة. من االتصال بسالسل القيمة العالمية يعزز النمو وفي الوقت نفسه يخفض التلوث في المياه وال

وتتطلب معرفة آثار سالسل القيمة العالمية على التوزيع واألضرار البيئية الناتجة عنها، تناول المسألة من منظور 
التوازن العام على نطاق المنظومة. وهذا المنظور سيتيح إجراء محاكاة لسياسات لم تنفذ بعد، على سبيل المثال 

ياسة جديدة للضريبة البيئية. كما سيساعد صانعي القرار على اتخاذ قرارات محاكاة نتائج اتفاق تجاري جديد أو س
 مستنيرة وصياغة السياسات القائمة على األدلة لتحقيق التنمية المستدامة.

----- 

                                                
(12) Penny Bamber, and Cornelia Staritz, “The gender dimensions of global value chains”, Issue Paper 

(Geneva, International Centre for Trade and Sustainable Development, September 2016).                                                                      
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