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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية 
 الدورة السابعة 

  2019أاير/مايو  3-1جنيف، 
 البند 3 من جدول األعمال املؤقت

 تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات  
 مذكرة من أمانة األونكتاد   

 تنفيذي موجز  
رفننا الرنندرن اجيةاجينني   ملاينني املسنناة ال مدنناعدن الب ننداي النامينني ميكننن أي يننؤ ي  

وحترينننه أفنننداة الةنميننني  2030ع نننن تنفينننذ تسننني الةنميننني املدنننةدامي ل نننا   وأقنننل الب نننداي  نننوا  
املدةدامي املة  ري ابحلد من الفرر، والنمو االقةصا ي املدةدا ، واحلد من أوجه عد  املدناوان، 

. منننن الصنننا رال ال امليننني أقنننل الب نننداي  نننوا   حصنننيي الناميننني، ومفننناعفي وزاي ن صنننا رال الب ننندا
فرساع اخلدمال يدةأثر بنشاط اقةصا ي أكرب من أي قساع آتر، وحبصي مةناميي منن الننات  

  ت زيز الردرن اجيةاجيي بةوفري موار   أيفا  احمل ي اجمجايل والةجارن والةنميي. وتدهم اخلدمال 
ايةاجيي   شكل مدتالل لرساعال أترى وابسةحداث روابط لإليةاج. ومنا ههنور الرقمنني 

. وتة نر  الب نداي الناميني الن    عم يال اجيةاج وال وجدةيال، غدل الصنناعي تشنهد حتنوال  
جنز املدنةمر   رنارن اخلندمال ال ت رتة هبذا الواقا ل ةخ ف عن الركب. وميكن احلند منن ال 

  فذه الب داي جبم ني وسنا ل منن بينهنا زاي ن الرندرن الدات يني ع نن تنوفري اخلندمال واحلند منن 
حننننواجز الدننننورت النننن  ت ننننرت  صننننا راعا مننننن اخلنننندمال. وعننننالون ع ننننن  لنننن ، ميكننننن اسننننةريا  

 أيفنا  . وينب ني اخلدمال لة ويض ال جز   تنوفري اخلندمال البال ني األ يني  اتنل فنذه الب نداي
بذل املزيد من اجلهو  فيما ية  ه جبما البياانل   جمال اخلدمال، وتبنا ل امل نارة فيمنا بن  
الب داي، بوسنا ل منهنا الة ناوي بن  اجلننون واجلننون. وترنف ب نداي انميني عديندن عنند مراحنل 

 ارسال فف ن قيمي.ومن مث فهي   وضا يدمح هلا بةبا ل مم ا ،تنميي مةماث ي أو غري مةباعدن كثري 
 

 

 TD/B/C.I/MEM.4/20 األمم املةحدن

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

20 February 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/C.I/MEM.4/20 

GE.19-02717 2 

 مقدمة -أولا  

اي حتدنن  الساقننني اجيةاجينني   الب نننداي النامينني وأقنننل الب ننداي  نننوا  أمننر ضنننروري لةحرينننه  -1
 1 ، مبنننا فيهنننا اهلننندة2030أفنننداة الةنميننني املدنننةدامي احملننند ن   تسننني الةنميننني املدنننةدامي ل نننا  

)احلند منن أوجنه عنند   10)النمنو االقةصنا ي املدنةدا و، واهلنندة  8)احلند منن الفرنرو، واهلنندة 
منننن  أقنننل الب نننداي  نننوا   حصنننيومفننناعفي )زاي ن صنننا رال الب نننداي الناميننني  17املدننناوانو، واهلننندة 

 .2019و، ال  سةدة رضها الدول األعفاء   األمم املةحدن   عا  الصا رال ال امليي
ة األويكةنننا  الرننندرن اجيةاجيننني رملنننا ااملنننوار  اجيةاجيننني وقننندرال تن نننيم املشننناريا، وي نننر   -2

ننه منن حترينه النمنو وروابط اجيةاج ال  حتد  م ا  قندرن ب ند منا ع نن ايةناج الدن ا واخلندمال و ك  
 .و1)والةنمييا

، رافنالوقنت النمن مكوانل االقةصا  ال ناملي    ر يديا   ويشكل قساع اخلدمال مكوان   -3
حيث يدةأثر حبصي مةناميي من النات  احمل ي اجمجايل والةجارن والةنميي. ويدهم تسوير الرساع   
اجننراء حتدننينال ع ننن يسننارت االقةصننا    الرنندرن اجيةاجينني مننن تننالل كننل مننن أ يةننه املباشننرن   

 صنيا.االقةصا  وآاثره املة  ري ابملدتالل   مجيا الرساعال، مبا فيها الزراعي والة

وترنند  فننذه املننذكرن م  ومننال أساسننيي مننوجزن ل مناقشننال النن  سننةجرى   أثننناء النندورن  -4
الدنناب ي املرب نني الجةمنناع اخلننرباء املة نند  الدنننوال بشننأي الةجننارن واخلنندمال والةنمينني، النن  سننرتكز 

 ع ن  ور اخلدمال   ت زيز الردرن اجيةاجيي.

 جارةدور اخلدمات يف القتصاد والت -اثنياا  

 اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة والستثمارات األجنبية املباشرة -ألف 

يدنننةأثر قسننناع اخلننندمال بنشننناط اقةصنننا ي أكنننرب منننن أي قسننناع آتنننر   ال نننا ، حينننث  -5
، أي 2016ي يننننوي  والر   عننننا  تر  48.3ب  ننننت مدننننا ةه   النننننات  احمل نننني اجمجننننايل ال نننناملي 

و. و  حنننن  أي اخلنننندمال أصننننبحت الرسنننناع 1مننننن ا مننننوع )اي ننننر الشننننكل   املا نننني  68 حنننننو
، فنننحي حصنننةها   اجيةننناج مةفاوتننني ال حننند كبنننري بننن  الب ننننداي الر يدننني   مجينننا الب نننداي ترريبنننا  

 76، تب ن  فنذه احلصني 1املةردمي والناميي، وب  مناطه ال ا  الناميي. وكما فنو مبن    الشنكل 
  املا نني   أقنننل  50  املا ننني   الب ننداي النامينني، وأقنننل مننن  56ملةردمنني، و  املا نني   الب ننداي ا

الب نننداي  نننوا ، ممنننا ينننوحي ري أمنننا  ا منننوعة  األتنننري  امكننناانل فا  ننني لةسنننوير قسننناع اخلننندمال 
يرسني موويني، بينمنا  12مبرندار  1980فيهما. وتةزايد حصني الرسناع   اجيةناج ال ناملي مننذ عنا  

يا والزراعنني   ال البينني ال  مننن مننن مننناطه ال ننا . ويةفننح أي ارتفنناع حصنني قسنناع يرتاجننا الةصننن
اخلنندمال   اجيةنناج كنناي أقننوى   تننالل الثمايينيننال والةدنن ينيال مننن الرننري ال شننرين، ولكنننه 
ابل أبسأ لكل من الب داي املةردمي والناميي   األلفيي اجلديدن. ول ل فذا يرجا ال األزمني املاليني 

ومننا ترتننب ع يهننا مننن أزمنني اقةصننا يي عاملينني. وةنني تنندمال ر يدننيي مثننل اخلنندمال  2008 ل ننا 

__________ 

 ،منشننورال األمننم املةحنندن): تنمينني الرنندرال اجيةاجينني 2006ترريننر أقننل الب ننداي  ننوا  ل ننا   ،2006 ،األويكةننا  و1)
  .61الصفحي  و،ييويورك وجنيف ،A.06.II.D.9رقم املبيا 
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املاليي، وتدمال النرل، واالتصاالل والساقي واجمدا  ابمليناه واخلندمال الةجاريني )أي اتندمال 
 املنِةج او تشكل مدتالل ال غىن عنها ل رساعال االقةصا يي األترى. 

  1الشكل 

  حصة قطاع اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل حبسب حالة التنمية

 )ابلندبي املووييو

 
 قاعدن بياانل احصاءال األويكةا . املصدر:

والب نننداي املةردمننني فننني اجلهنننال الر يدنننيي املردمننني ل خننندمال   ال نننا ، حينننث اسنننةأثرل  -6
. و  الوقننت يفدننه،   ترةننن  2016عننا    املا نني مننن ايةنناج اخلنندمال   ال ننا     65بنحننو 

و، ابلنننرغم منننن 1  املا ننني منننن ا منننوع )اي نننر اجلننندول  32الب نننداي الناميننني سنننوى منننا يرنننرن منننن 
مفاعفي حصةها   اجيةاج ال املي من اخلندمال ع نن مندار الدننوال ال شنر املاضنيي. وشنهدل 

  انرهنننا احمل ننني اجمجنننايل،  االقةصنننا ال الننن   نننر مبرح ننني ايةراليننني أسنننرع حصننن  اخلننندمال  نننوا  
. بيد أي اقةصنا اعا 2000ابملراريي ما عا   2016يراط موويي   عا   9قدره عا  مدج ي ارتفا

)ابلةوازي ما اخلدمالو   تنُم بنفس سرعي  و االقةصا  ال املي. وابملثل، حررت الب نداي الناميني 
ل النمو االقةصا ي لإليةاج ال املي. وفكذا،  دم دل  و يكا  يكوي مماثال مل  أمريكا الالتينيي 

تراج ننت حصنني االقةصننا ال النن   ننر مبرح نني ايةرالينني   اخلنندمال ال املينني بشنندن، بينمننا   حترننه 
 حصي أمريكا الالتينيي منها سوى ارتفاع طفيف تالل الفرتن امل نيي. 
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  1اجلدول 

  اخلدمات حبسب املنطقة القتصاديةتوزيع اإلنتاج العاملي من 

 )ابلندبي املووييو

 

1980 2000 2016 

 65.6 81.9 76.7 االقةصا ال املةردمي
 2.1 0.8 6.5 االقةصا ال ال   ر مبرح ي ايةراليي

 32.4 17.3 16.8 االقةصا ال الناميي

 2.3 1.5 3.6 أفريريا الناميي

 6.2 6.0 5.9 أمريكا الناميي

 23.7 9.8 7.2 النامييآسيا 

 0.9 0.4 0.8 أقل الب داي  وا  

 قاعدن بياانل احصاءال األويكةا . املصدر:

م ينار شنخ   1.7وقساع اخلدمال فو املصدر الر يدني ل  مالني   ال نا ق فرند وه نف  -7
، 2017-2000  املا ي من ال مالي ال امليي. وتالل الفرتن  51.1 ميثل، أي ما 2017  عا  

  املا نني،  3بندننبي  سنننواي   ههننرل اخلنندمال بوصننفها املصنندر الر يدنني لنمننو ال مالنني،  ررنني  ننوا  
 .و2)  املا يو 1.5  املا يو والصناعي ) 1.2-وفو أع ن من  و كل من الزراعي )

وابلرغم من  و ال مالي برون، فحي اسها  قساع اخلدمال   جمموع اليد ال ام ي يةفناول  -8
فبينمننا كنناي الرسنناع املصنندر الر يدنني ل  مالنني   الب ننداي  .و3)الب ننداي املةردمنني والناميننيبشنندن بنن  

، فحيننننننه 2017  املا ننننننيو   عننننننا   46  املا ننننننيو والب ننننننداي النامينننننني )حنننننننو  75املةردمنننننني )حنننننننو 
  املا ي من ال ام     أقل الب داي  وا  حيث ال تزال الزراعي تدنةحو   27.2يدةوعب سوى   

  اسنننةحداث  كبنننريا      املا ننني منننن ال مالننني. بيننند أي قسننناع اخلننندمال أحنننرز ترننندما   60حننننو  ع نننن
. الوها ف ع ن مدار الدننوال الدنبا عشنرن املاضنيي   كنل منن الب نداي الناميني وأقنل الب نداي  نوا  

النامينني وأقننل الب ننداي  ننوا   يرنناط مووينني   الب ننداي 9يرسنني مووينني و 15وارتف ننت مدننا ةه بنحننو 
  الةوايل. ع ن

واضننننس ا قسنننناع اخلنننندمال بنننندور مهننننم   الةصنننندي لةنننندفور الةكننننافؤ بنننن  اجلندنننن     -9
ينني ل ندنناء ال ننامالل بشنندن منننذ الةوهيننف   الصننناعي والزراعنني، حيننث اصففننت احلصنن  ال امل

ومنننا اي ننندا  النمنننو   توهينننف الندننناء   فنننذين الرسننناع ، ههنننرل اخلننندمال  .و4)2000 عنننا 
يدنننبي  نننو سننننويي  الل، مدنننجال  الوحيننند النننذي ُتدنننةحدث فينننه الوهنننا ف ل  نننام بوصنننفها الرسننناع

  املا ني  57.4ع نن حننو  2017  املا ي. وكاي قساع اخلدمال يدنةحو  حنع عنا   3.5 قدرفا
مننن وهننا ف الندنناء   ال ننا . و  أقننل الب ننداي  ننوا ، حيننث ي ننا  يصنني  املننوار  اجيةاجينني بوجننه 

  املا نني مننن الندنناء   الزراعنني، بينمننا ال تةجنناوز  66دمال، ي مننل حنننو عننا  مننن الزراعنني ال اخلنن
   املا ي   اخلدمال، مما يشري ال الدور املهم الذي يؤ ينه   قساع الزراعي. 24.8يدبةهن 

__________ 

  و.ILOSTATحداابل األويكةا  ابالسةنا  ال قاعدن بياانل احصاءال اليد ال ام ي ملن مي ال مل الدوليي ) و2)

  .وILOSTAT)قاعدن بياانل احصاءال اليد ال ام ي ملن مي ال مل الدوليي  و3)

  املرجا يفده. و4)
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، 2017ويشكل قساع اخلدمال أكرب وجهي لالسةثمارال األجنبيي املباشرن. ففني عنا   -10
م يار  والر منن فنذه االسنةثمارال، أي حننو يصنف ا منوع ال ناملي  362ت رن الرساع ما قيمةه 

و. و  قسنناع اخلنندمال، اسننةحو ل تنندمال البنينني الةحةينني )الساقنني، والنرنننل، 2)اي ننر الشننكل 
  املا ني. وبوجنه عنا ، تشنهد اسنةثمارال  22.2واالتصاالل، واملالييو ع نن أكنرب حصني، بندنبي 

ال نناملي. واشننةد الشنن ور هبننذا اهلبننوط   الرسنناع األويل أكثننر  منننذ حنندوث الركننو  الةأسنيس تراج ننا  
 تالل فذه الفرتن.يا  من غريه، بينما ه ت اخلدمال قويي يدب

  2الشكل 

  2017توزيع استثمارات التأسيس حبسب القطاع، 

 )ابلندبي املووييو

 
، جننداول مرافننه ترريننر االسننةثمار ال نناملي. مةاحنني 2018األويكةننا ، حدنناابل أماينني األويكةننا ، ابالسننةنا  ال  املصنندر:

  .https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx ع ن:

 يف اخلدماتالتجارة  -ابء 

  املا نني  23.5تري يننوانل  والر، مدننةحو ن ع ننن  5.4ب  ننت قيمنني صننا رال قسنناع اخلنندمال  -11
املا نيو ع نن    5.4  الصنا رال ) قنواي   سننواي   وحره الرسناع  نوا   .و5)2017من الةجارن ال امليي   عا  

املا نننيو. وعنننالون ع نننن    3.9ابملراريننني منننا الةجنننارن   البفنننا ا ) 2017-2005مننندار الفنننرتن 
فنرتن و  2009 الركنو  ال ناملي ل نا فنرتن   أثنناء كنل منن  ع ن الصمو  يدنبيا    ل ، فرد هل قا را  

من اآلاثر املناو ي الصفاضال أسن ار الدن ا األساسنيي ع نن فا  خمف ،2016-2015الةباطؤ الةجاري 
  املا ننننني    22ت بندنننننبي فبسننننن اينننننرا ال تصننننندير ب نننننداي عديننننندن. و  حننننن  أي الةجنننننارن   البفنننننا ا

، فرند كناي اهلبنوط   رنارن 2016-2015  املا ني ع نن حننو تراكمني تنالل الفنرتن  16و 2009 عا 
    املا ي ع ن الةوايل. 5  املا ي و 11اخلدمال أقل حدن، حيث ب   

__________ 

  قاعدن بياانل احصاءال األويكةا . و5)

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
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وع نننن الصننن يد ال ننناملي، تشنننكل تننندمال الدنننفر والنرنننل واخلننندمال الةجاريننني األتنننرى  -12
ا البحننث والةسننوير، واسننداء املشننورن املهنينني واج ارينني، وترنندي اخلنندمال الةرنينني واملة  رنني فيهنن )مبننا

  املا ني  64.1ابلةجارنو فونال تصندير اخلندمال الر يدنيي الثالثني، وفني تدنةحو  م نا  ع نن حننو 
لوضنن ها  ننا  وتبنندي الب ننداي تركيبننال خمة فنني ل ةصنندير تب .و6)مننن ايننرا ال تصنندير اخلنندمال ال املينني

اج ا ي. ففي ح  أي الب داي املةردمي تةخص    اخلدمال املاليني، واملة  رني ابمل كيني الفكريني، 
وغري ننا مننن اخلنندمال الةجارينني النن  تةس ننب عمالنني مرتف نني املهننارن، ت ةمنند الب ننداي النامينني وأقنننل 

   66.4املا نني و   53.1الب ننداي  ننوا  بشنندن ع ننن ايننرا ال الدننفر والنرننل النن  اسننةحو ل ع ننن 
  املا ننني ابلندنننبي  35.5،   مرابنننل 2017املا ننني ع نننن الةنننوايل منننن صنننا راعا اجمجاليننني   عنننا  

 ل ب داي املةردمي. 

ثالثننني قساعنننال بوصنننفها أيشنننسي تصنننديريي  2005منننن عنننا   ومنننا  لننن ، فرننند ههنننرل اعةبنننارا   -13
ينننني واملة  رنننني ابلةننننأم ق واخلنننندمال ابرزن: تنننندمال االتصنننناالل واحلاسننننون وامل  ومننننالق واخلنننندمال املال

و. وملنا كاينت فنذه الرساعنال قند سنج ت حصني ك يني منن الصنا رال 3الةجاريي األترى )اي ر الشكل 
، 2005  املا ني   عنا   28.1 ، ب ند أي كاينت2017  املا ي   عا   35.5اجمجاليي ب  ت يدبةها 

عننن األيشننسي الةر يدينني مثننل  دير اخلاصنني هبننا ب ينندا  فحملننا تدنناعد الب ننداي النامينني ع ننن تنويننا ايننرا ال الةصنن
 الدفر والنرل. وفذا تسور مشجا   فيكل صا رال اخلدمال من الب داي الناميي.

  3الشكل 

  توزيع التجارة يف اخلدمات يف البلدان النامية 
 )ابلندبي املووييو

 قاعدن بياانل احصاءال األويكةا . املصدر:

__________ 

 املرجا يفده. و6)
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أي الفجننون الةجارينني بنن  الب ننداي  يةفننحوابلننرغم مننن الةرنند  احملننرز   الدنننوال األتننرين،  -14
ا  تشنننهد الب نننداي األفريريننني  .و7)املةردمننني والناميننني مذف ننني عنننندما ترنننال منننن حينننث يصنننيب الفنننر 

 72منن الصنا رال و  والرا   39أقل يشاط راري، حينث سنج ت   املةوسنط  الب داي  وا   وأقل
. و  املرابنننل، تشنننكل فنننذه األرقنننا  ابلندنننبي ل ب نننداي 2017النننوار ال ل فنننر    عنننا   منننن  والرا  

منننن النننوار ال ل فنننر . ويوجننند اتنننةالل   والرا   2 921منننن الصنننا رال و  والرا   3 457املةردمننني 
مدننةمر   الةجننارن ال املينني   اخلنندمال. فبينمننا يرننف الفننا ض الةجنناري الك نني ل ب ننداي املةردمنني 

  املا ي من امجايل الةجارن   اخلدمال، تدجل مجيا املناطه الناميني،  وي  3من عند ما يررن 
. و  غيان الس ب منن األسنوارت املةردمني   أثنناء الركنو  ال ناملي، و  ضنوء راراي   اسةثناء، عجزا  

ل ةجننارن ال املينني مبننا فيهننا اخلنندمال. وفكننذا،  ضنن ف االية نناص، أصننبحت األسننوارت النامينني  ركننا  
. واتدنننا ال جنننز تنننالل الفنننرتن الننن  ا ل االتنننةالالل ال امليننني   الةجنننارن   اخلننندمال سنننوءا  از 

، وخباصنني   الب ننداي النامينني ألفريريننا وآسننيا. 2014بنندأل ب نند األزمنني ال املينني وايةهننت   عننا  
  منذ  ل  احل  ما تباطؤ النمو االقةصنا ي   ب نض أحنناء ال نا وتراجا االتةالل ال املي جز يا  

 النامي، وخباصي أمريكا الالتينيي والكارييب وجنون وغرن ووسط أفريريا. 

فنا ا بو  ح  أي الب داي الناميني ضنيرت الفجنون بن  حصنةها   الةجنارن ال امليني   ال -15
وحصنني الب ننداي املةردمنني فيهننا، توجنند فجننون فا  نني بنن  احلصنني النن  ترةنصننها الب ننداي املةردمنني   

فرننند اسنننةحو ل الب نننداي  .و8)يننني   اخلننندمال وت ننن  الننن  ترةنصنننها الب نننداي النامينننيالةجنننارن ال امل
، بينمننا اسننةحو ل 2017  املا نني مننن الةجننارن   اخلنندمال   عننا   68.2املةردمنني ع ننن يدننبي 

  املا نني ع ننن الةننوايل. وترننل  0.7  املا نني و 29.5ع ننن يدننبي  الب ننداي النامينني وأقننل الب ننداي  ننوا  
يرسني موويني عنن حصنةها   الةجنارن    15حصي الب داي الناميي   الةجارن   اخلدمال مبرندار 

البفا ا. و  ح  أي فذا يوحي بوجو  امكاانل ضخمي هلذه الب داي   الةجارن   اخلدمال، 
عربال تاصي هبذا الرساع   أسواقها الدات يني وأسنوارت الةصندير، ال وجو   أيفا  فحيه قد يشري 

  توسنننيا حصصنننها الدنننوقيي   قسننناع اخلننندمال. وع نننن اجلاينننب  الةنافدنننييقننندرعا  عنننن ففنننال  
م ندالل  نو الصنا رال تنالل اججيايب، سج ت أقل الب داي  وا  والب داي الناميي اآلسيويي أسنرع 

، وتةوقنننف لب نننداي  نننوا  بننندأل منننن قاعننندن منخففننني جننندا  . غنننري أي أقنننل ا2017-2015 الفنننرتن
االسنةدامي ع ننن مج نني أمننور أتننرى مننن بينهننا ينا  الب نند   تيدننري الةحننويالل اهليك ينني عننن طريننه 

  الدياسال اج ا يي وتنويا ايرا ال الةصدير مبا يةجاوز قساع الدياحي.

  مؤشنننرال تركينننز الةجنننارن،  أيفنننا  والفجنننون اج ا يننني   الةجنننارن   اخلننندمال واضنننحي  -16
 .و9)ب ننداي تةجننار   اخلنندمال ع ننن أكثننر مننن يصننف ا مننوع ال نناملي 10حيننث تدننةحو  أكننرب 

والب داي املةردمي )أملاييا، وأيرلندا، وفريدا، واملم كني املةحندن لربيسايينا ال  منن وأيرلنندا الشنماليي، 
بنننن  جهننننال الةصنننندير واالسننننةريا  وفولننننندا، والننننوالايل املةحنننندن األمريكينننني، والينننناابيو فنننني مننننن 

الر يديي. والوالايل املةحدن األمريكيي فني أكنرب مصندر ومدنةور  ل خندمال بفناررت كبنري، حينث 
  املا نني مننن ا مننوع ع ننن الةننوايل. أمننا سننن افورن والصنن   10.4  املا نني و 14.6تدننةأثر بنحننو 

__________ 

 املرجا يفده. و7)

 املرجا يفده. و8)

 املرجا يفده. و9)
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، سنننننواء منننننن حينننننث الةصننننندير ال نننننا  ابخلننننندمال   واهلنننننند، فهننننني أكثنننننر الب نننننداي الناميننننني ارنننننارا  
 االسةريا . وتب  فذه األرقا  أي اسةريا  اخلدمال ال يرل أ يي عن تصديرفا.  أو

 تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات -اثلثاا  

 إطاللة نظرية موجزة -ألف 

عنننننالون ع نننننن النننننديناميال املهمننننني الننننن  تكشنننننف عنهنننننا اخلننننندمال   اجيةننننناج وال مالننننني  -17
ن، و ل  ع ن األت    االقةصا ال الناميي، تةوقف أ يي اخلدمال لند اء االقةصنا ي والةجار 

ع ننننن تننننداتالعا مننننا األيشننننسي االقةصننننا يي األتننننرى. فاخلنننندمال تننننوفر مننننوار  ايةاجينننني   صننننورن 
مدتالل لرساعال اقةصا يي أترى، وتنشئ روابط ما اجيةاج   قساعال أترى. ف  ن سبيل 

مننن أيشننسي اخلنندمال  كبننريا    لد دنن ي قيمنني ايةنناج آالل الةشننييد أي عنند ا  املثننال، يكشننف حت يننل 
موزع ع ن خمة ف مراحل س د ي الريمي: الةأسيسق ومنا قبنل اجيةناجق واجيةناجق ومنا ب ند اجيةناج 

وفننذا الوجننو   .و10)والبينناق ومننا ب نند البيننا والنندعمق واخلنندمال اج ارينني اخل فينني واخلنندمال املةكننررن
 عمنننا ل رساعنننال األتنننرى يؤكننند أ يةهنننا   تنفينننذ عم ينننال الةصننندير املنةجننني  لديشنننسي اخلدميننني
مننا تكننوي اخلنندمال جمم نني مننا الدنن ا، و لنن  مننثال    حالنني املصننايا النن  ترنند   وتيدننريفا. وكثننريا  

تننننندمال الةوزينننننا أو اآلالل الصنننننناعيي عنننننندما تنننننوفر هلنننننا تننننندمال الصنننننيايي واجصنننننال   أيفنننننا  
 والرتكيب.

وت ننه فننذه اآلاثر أي فننناك قيمنني مفننافي ل خنندمال مدرجنني   ايةنناج مجيننا الرساعننال  -18
، اسنةحو  اجيةناج 2011االقةصا يي وصا راعا، أال وفي الروابط األماميي ل خدمال. ففني عنا  

  املا نني منن جممنوع اجيةناج   االقةصنا ال املةردمنني  51  املا ني و 74املباشنر ل خندمال ع نن 
  املا ني  77ن الةنوايل. واسنةأثرل النروابط األماميني ل خندمال مبدنا ال أكنرب ب  نت والناميي ع ن

  املا ي   الريمي املفافي   اجيةاج اجمجايل   االقةصا ال املةردمي والناميي ع نن الةنوايل  59و
 و. 4)اي ر الشكل 

__________ 

 ,Tait K and Gereffi G, 2015, Remanufacturing services in the construction machinery value chain و10)

in: Low P and Pasadilla GO, eds., Services in Global Value Chains: Manufacturing-Related 

Services, Asia-Pacific Economic Cooperation, November: 412–440 . 
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  4 الشكل

ألمامياااة اإلمجالياااة يف اإلنتااااج مشااااركة اخلااادمات يف اإلنتااااج املباشااار اإلمجاااايل ويف الااارواب  ا
  2011حبسب مستوى اإليرادات، 

 )ابلندبي املووييو

 

 األويكةا ، ابالسةنا  ال قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال. املصدر:

لنننندور قسنننناع  اويكشنننف حجننننم الصنننن ي بننن  قسنننناع اخلنننندمال والرساعننننال األتنننرى عمنننن -19
اخلنندمال مننن أ ينني مة نند ن األوجننه   مجيننا األيشننسي. فاخلنندمال  نند خمة ننف األيشننسي بوسننا ل 
الةفاعننننل. وتةبنننندى اقامنننني الننننروابط فننننذه   تنننندمال البنينننني الةحةينننني، مثننننل االتصنننناالل الدنننن كيي 
 والالسننن كيي وتكنولوجينننا امل  ومنننال واالتصننناالل، الننن   كنننن منننن الة ننناوي بننن  خمة نننف األيشنننسي

واملشارك    عم يي اجيةاج. وتنؤ ي اخلندمال املة  رني ابمل رفني والرا مني ع نن الةكنولوجينا وهيفني 
الكفناءن حترينه ع نن أي حتنث الوساطي، فةيدر الةخص  والةحديث. وتدةسيا اخلدمال بذل  
 والف اليي، فرتفا ابلةايل اجيةاجيي وت زز الردرن اجيةاجيي والةصديريي.

دمال ع ن رفا الكفاءن واجيةاجيي وتفض الةكاليف، فحي مدا اعا ت ري وا  حتث اخل -20
ع ننننن قننننرارال االسننننةهالك واجيةنننناج وال مالنننني  أيفنننا  األسننن ار الندننننبيي   االقةصننننا . ويننننؤثر  لنننن  

واالسننةثمار واالرننار، حيننث ايننه يولنند ت يننريال ترو فننا اخلنندمال   اهليكننل االقةصننا ي. وحترننه 
 كرب من الريمي املفافي ل خدمال، وفي الروابط اخل فيي. ب ض الرساعال اسةفا ن أ

، وفني آتنر 2011وتكوي الرابسي مهمي عندما ية  ه األمر ابلةجارن الدوليي. ففي عا   -21
سنننني توجننند عنهنننا بيننناانل مةاحننني لرينننال الريمننني املفنننافي ل خننندمال   الصنننا رال،   حننن  أي 

  املا نننني مننننن امجننننايل  14  املا نننني و 25الصننننا رال املباشننننرن مننننن اخلنننندمال اسننننةحو ل ع ننننن 
   44الصا رال   االقةصا ال املةردمي والناميي ع نن الةنوايل، فنحي اخلندمال اسنةحو ل ع نن 

و. ويؤكنند  لنن  5  املا نني مننن قيمةهننا املفننافي   الصنا رال اجمجالينني )اي ننر الشننكل  32املا ني و
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دمال مدنننا ال كبنننرين   اجيةننناج أي االرننناه حننننو اضنننفاء السنننابا اخلننندما ، حينننث تكنننوي ل خننن
   الةجارن الدوليي. أيفا  وال مالي واالسةثمار، موجو  

  5الشكل 

مشااااااركة اخلااااادمات يف الصاااااادرات املباشااااارة اإلمجالياااااة ويف الااااارواب  األمامياااااة اإلمجالياااااة يف 
  2011الصادرات حبسب مستوى اإليرادات، 

 )ابلندبي املووييو

 

   ال قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال.األويكةا ، ابالسةنا املصدر:

وميكنننن أي حتننندث مدنننا ال اخلننندمال فنننذه عنننن طرينننه مرننندمي اخلننندمال، وميكنننن أي  -22
يةنيح حت ينل الريمني املفنافي   فنذه احلالني اجنراء ترندير لريمني خمرجنال اخلندمال. وابجضننافي ال 

ينننا الرساعنننال تسنننوير أيشنننسي تدميننني   النننداتل لننندعم الشنننركال منننن مج أيفنننا   لننن ، تدنننةسيا 
منن املينزن االسنرتاتيجيي ل رندرن  أعماهلا الةجاريي الر يديي، حيث اي اخلندمال تشنكل ابطنرا  جنزءا  

الةنافديي. ولةردير أ يي اخلدمال  اتل الشنركال غنري املردمني هلنا، منن الفنروري االعةمنا  ع نن 
 راسي أليشسي  عنم اخلندمال  اتنل شنركال الةصننيا  بياانل ع ن مدةوى الشركال. و  اطار

 60ع نن  2015جرل ع ن عيني كبرين من االقةصا ال، تب  أي اخلدمال اسنةحو ل   عنا  
  املا ي من الوها ف   شركال الةصننيا، وأي مدنا ي اخلندمال   الصنا رال اجمجاليني كاينت 

وفكذا، فحي املراعان الكام ي أل يي اخلدمال ابل ني األ يني ملرنرري  .و11)  الواقا أقرن ال الث ث 
الدياسال، حيث املا تكشف عن أي ل ةجارن   اخلدمال أ يي مماث ي أل يني األيشنسي اخلدميني 

  اتل الب د ابلندبي لإليةاج وال مالي واالسةثمار.

__________ 

-Miroudot S and Cadestin C, 2017, Services In Global Value Chains: From Inputs to Value و11)

Creating Activities, [Organization for Economic Cooperation and Development] OECD Trade 

Policy Papers, 197, OECD Publishing, Paris . 
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 ت يف الزراعة والتصنيعاألدلة املستمدة من التجربة على القيمة املضافة للخدما -ابء 

  املا نني مننن اجيةنناج  23، اسننةحو ل الريمنني املفننافي ل خنندمال ع ننن 2011  عننا   -23
لريال الروابط اخل فيني را    املا ي   االقةصا ال الناميي، وف 9الزراعي   االقةصا ال املةردمي و

ةصنننيا. و  الدننني فننذا الننرقم أع ننن مننن  لنن    قساعننال م يننني مننن قساعننال ال ول ننلل رسنناع. 
  املا ي من ايةاج املندنوجال   كنل منن  27يفدها، اسةأثرل الريمي املفافي ل خدمال بندبي 

و. وتدننةحو  الب نننداي الناميننني ع نننن قيمننني مفنننافي 6االقةصننا ال املةردمننني والناميننني )اي نننر الشنننكل 
ف عنن الركنب ل خدمال أقل من ت ن  الن  حتررهنا الب نداي املةردمني   قساعنال عديندن، وتةخ ن

بصنننفي تاصننني عنننندما ية  نننه األمنننر ابسنننة الل امكننناانل اخلننندمال، وال سنننيما   الزراعننني وايةننناج 
 الساقي.

  6الشكل 

مشاااركة اخلااادمات يف الاارواب  اخللاياااة اإلمجاليااة يف إنتااااج قطاعااات  تاااارة حبسااب مساااتوى 
  2011اإليرادات، 

 )ابلندبي املووييو

 قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال.األويكةا ، ابالسةنا  ال  املصدر:

 األدلة املستمدة من التجربة على القيمة املضافة للخدمات يف التصدير -جيم 

، اسنننننةحو ل الريمننننني املفنننننافي 2011يوجننننند وضنننننا مماثنننننل   الصنننننا رال. ففننننني عنننننا   -24
  املا نني    13ا ال املةردمنني و  املا نني مننن الصننا رال الزراعينني   االقةصنن 24ل خنندمال ع ننن 

االقةصنننا ال الناميننني. ومنننن األمث ننني ع نننن  لننن ،   قسننناع الةصننننيا، اسنننةحو ل الريمننني املفنننافي 
  املا نني  25  املا نني مننن صننا رال املندننوجال   االقةصننا ال املةردمنني و 27ل خنندمال ع ننن 

ملةردمننننني والناميننننني   و. والفجنننننون بننننن  االقةصنننننا ال ا7  االقةصنننننا ال الناميننننني )اي نننننر الشنننننكل 
اسةخدا  الريمي املفافي ل خدمال أوسا   الزراعي وايةاج الساقي. وت رب فذه الريمي املفافي عن 
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ا ل ةجنننارن   5ااألسننن ون  اضنننفاء السنننابا اخلننندما    الةجنننارن الدوليننني، ويشنننار اليهنننا أحيننناان  بنننن
 .و12)اخلدمال

  7الشكل 

اإلمجالياة يف ااادرات قطاعاات  تاارة حبساب مساتوى مشاركة اخلدمات يف الرواب  اخللاية 
  2011اإليرادات، 

 )ابلندبي املووييو

 األويكةا ، ابالسةنا  ال قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال. املصدر:

وأت  أع ننن مدننا ي مننن اخلنندمال   الريمنني املفننافي اجمجالينني ال املينني ل صننا رال مننن  -25
  املا ننيو، ممننا يؤكنند  ورفننا احليننوي    كنن   13تنندمال تكنولوجيننا امل  ومننال واالتصنناالل )

الةجننننارن. ومننننن فوننننال اخلنننندمال املهمنننني األتننننرى النننن  تدننننهم   فننننذه الريمنننني املفننننافي اجمجالينننني 
ري   املا نننيو. وجيننن 5  املا نننيو، واملاليننني والةنننأم  ) 7  املا نننيو، والنرنننل ) 7ل صنننا رال الةوزينننا )

الة بنننري   حت نننيالل الريمننني املفنننافي عنننن الدنننمال الةجاريننني املخة فننني ل صنننا رال املباشنننرن،  أيفنننا  
حينننننث يزيننننند اعةمنننننا  االقةصنننننا ال الناميننننني ع نننننن فونننننال تننننندمال مثنننننل النرنننننل، ويزيننننند اعةمنننننا  
االقةصنننا ال املةردمننني ع نننن الفونننال الننن  حترنننه قيمننني مفنننافي أع نننن، مثنننل تننندمال امل  ومنننال 

دمال املالينني. و  حنن  أي االقةصننا ال املةردمنني اشننةم ت ع ننن قيمنني مفننافي واالتصنناالل واخلنن
  املا نني خلنندمال امل  ومننال واالتصنناالل   الصننا رال اجمجالينني، فننحي االقةصننا ال  18قنندرفا 

  املا نني فرننط ع ننن  7  املا نني و 6النن   ننر مبرح نني ايةرالينني واالقةصننا ال النامينني اشننةم ت ع ننن 
مننننا تشننننةمل االقةصنننننا ال النننن   ننننر مبرح نننني ايةراليننننني بننننا  النرننننيض مننننن  لننننن ، غالالةننننوايل. وع ننننن 

واالقةصننننا ال النامينننني ع ننننن املزينننند مننننن الريمنننني املفننننافي خلنننندمال الةوزيننننا والنرننننل   الصننننا رال 
 و.8اجمجاليي )اي ر الشكل 

__________ 

 Cernat L and Kutlina-Dimitrova Z, 2014, Thinking in a box: A “mode 5” approach to service و12)

trade, Directorate General for Trade Chief Economist Notes, 2014-1, European Commission.  
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  8الشكل 

سب مستوى مامية اإلمجالية يف الصادرات حبمشاركة قطاعات خدمات  تارة يف الرواب  األ
  2011اإليرادات، 

 )ابلندبي املووييو

 

 األويكةا ، ابالسةنا  ال قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال. املصدر:

وابلننرغم مننن ارتفنناع الصننا رال املباشننرن مننن اخلنندمال   تننالل الدنننوال املاضننيي، فننحي  -26
ل خننندمال مدنننةمد منننن زاي ن   اخلننندمال املدجمننني   يرنننرن منننن ث ثننني  نننو الريمننني املفنننافي  منننا

وي زى  ل  بصفي تاصي ال اخلدمال األجنبيني الن  تكشنف  .و13)صا رال الرساعال األترى
عن أ يي مةزايدن   سالسل الريمي ال امليي وزاي ن قاب يي اخلدمال ل ةداول، وخباصي عندما تكوي 

وقنند أ ل سالسننل الريمنني ال املينني ال زاي ن  .و14)مرتبسنني بدنن ا وتنندمال قاب نني ل ةننداول بسبي ةهننا
اسننةخدا  املنندتالل املدننةور ن   اجيةنناج، وابلةننايل   الةجننارن الدولينني. فارتف ننت حصنني الريمنني 

 2011  املا ننني   عنننا   23.2ال  1995  املا ننني   عنننا   17.3املفنننافي األجنبيننني منننن حننننو 
دتالل األجنبينني   صننا رال اخلنندمال تننالل و. وابملثننل، ارتف ننت مدننا ي املنن2)اي ننر اجلنندول 

 ت   الفرتن. 

__________ 

 ,UNCTAD, 2017, Services and Structural Transformation for Development و13)

UNCTAD/DITC/TNCD/2017/2 (United Nations publication, New York and Geneva).  
 Low P, 2017, What we can learn from case studies on services, in: Hoekman B and Willem te و14)

Velde D, eds., Trade in Services and Economic Transformation: A New Development Policy 

Priority, essay series, February, [Supporting Economic Transformation-Overseas Development 

Institute] SET-ODI, London: 17–18.  
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  2اجلدول 

  حصة القيمة املضافة األجنبية يف إمجايل الصادرات حبسب القطاع

 )ابلندبي املووييو

 

1995 2000 2011 

 23.2 20.7 17.3 اجملموع 

 12.2 9.6 8.6 الزراعي

 28.0 25.3 21.6 الصناعي

 13.4 11.6 9.9 اخلدمال )مبا فيها الةشييد والساقيو

 - حدننناابل األويكةنننا  ابالسنننةنا  ال قاعننندن بيننناانل من مننني الة ننناوي والةنميننني   املينننداي االقةصنننا ي املصننندر:
 من مي الةجارن ال امليي املة  ري ابالرار   الريمي املفافي.

رننزا اجيةنناج والةرنند  الةكنولننوجي   سننيارت س دنن ي الريمنني ال املينني  ف نني  أيفننا  وي سنني  -27
جضنننفاء السنننابا اخلننندما  ع نننن أيشنننسي الةصننننيا. أوال ، يةس نننب فيكنننل اجيةننناج ا نننزأ املزيننند منننن 

عنن الةندنيه. واثيينا ، زا ل املةس بنال الةن يميني مثنل اعنا ن  ففال  تدمال النرل وال وجدةيال، 
احلاجنني ال وجننو  شننركال تنندمال مةخصصنني ت مننل ع ننن فننذه املةس بننال.  الةنندوير كمننا زا ل

وجنرى ت هينند تندمال اج ارن وتكنولوجيننا امل  ومننال لشنركال مةخصصنني، فنزا ل أ ينني البحننث 
 8.5والةسنوير والةدنويه. وفكنذا، ارتف نت حصني اخلندمال األجنبيني   الصنا رال اجمجاليني مننن 

و. وت هننننر آاثر 3)اي ننننر اجلنننندول  2011املا نننني   عننننا     11.3ال  1995  املا ننني   عننننا  
  املا ني  14.6الة هيد ويرل األعمال ال اخلارج بوضو  أكرب   قساع الةصنياق حيث يةفنمن 

من الصا رال اجمجاليي قيمي مفافي من اخلدمال األجنبيي. ولذا، فنحي هلنذه املندتالل األجنبيني 
وقد تربر ال حد ما ال جز الةجاري   اخلدمال املشار اليه أ يي  وريي ل ردرن الةصديريي،  أيفا  

 أعاله.

  3اجلدول 

  حصة القيمة املضافة للخدمات األجنبية يف إمجايل الصادرات حبسب القطاع

 )ابلندبي املووييو

 

1995 2000 2011 

 11.3 10.2 8.6 اجملموع 

 6.6 5.3 4.8 الزراعي

 2.6 3.0 3.1 واسة الل احملاجرالة دين 

 14.6 13.1 10.7 الد ا املصن ي

 10.0 6.2 4.8 اجمدا  ابلكهرابء وال از واملياه

 8.4 6.8 5.5 اخلدمال مبا فيها الةشييد

من مني الةجنارن ال امليني املة  رني ابالرنار  - قاعدن بياانل من مي الة اوي والةنميي   املينداي االقةصنا ياملصدر: 
 الريمي املفافي.  

وتةجننناوز مدنننا ي اخلننندمال   الةجنننارن ال امليننني منننا تريدنننه اجحصننناءال الةر يديننني عنننند  -28
الن ر   اضافي قيمي كل من اخلدمال األجنبيي واحمل يي. و  ح  أي اخلدمال، مبا فيها الةشنييد 

، ف نند 2011ا    املا ني منن امجنايل الصنا رال ال امليني   عن 30والساقي، اسةحو ل ع ن حننو 
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 49اضافي املدا ال غري املباشرن لكل من اخلدمال احمل يي واألجنبيي، ترتفا مدا ي الرساع ال 
 .و15)  املا ي

 اخلدمات والرقمنة القتصادية -دال 

ت ةمند فينه اجلهنال الفاع ني  رقمينا   ما تسور الةكنولوجينا، يندتل االقةصنا  ال ناملي عصنرا   -29
ع ننن تنندمال حت يننل البينناانل املسبرنني ع ننن جمنناالل األعمننال االسننرتاتيجيي الشننام ي مثننل اج ارن 

وسنننة ل  .و16)املث نننن لدعمنننال الةجاريننني، وحتدننن  الةصننننيا، وحتدننن  ال القنننال منننا املدنننةه ك 
االتصننناالل أ يننني خلننندمال االتصننناالل الدننن كيي والالسننن كيي وتننندمال تكنولوجينننا امل  ومنننال و 

أساسيي   الةحويل الرقمي لالقةصنا ال. وميكنن أي ترفنا الرقمنني الكفناءن واجيةاجيني منا تفنض 
 28ل رساع اخلاص    و17)تكاليف اجيةاج وامل امالل والةجارن. وقد ت صت  راسي اسةرصا يي

ورفننا الكفنناءن  اي    املا نني سنننو  3.6ال أي الشننركال تةوقننا تفننض تكنناليف الةشنن يل بندننبي دا  ب نن
  املا نني. ومننن املةوقننا حتريننه مدننةوايل مرتف نني مننن تفننض الةكنناليف   كننل قسنناع  4.1بندننبي 

صننننناعي. وةنننني مثنننناالي ابرزاي ع ننننن  لنننن   ننننا اخلنننندمال املالينننني الرقمينننني والةجننننارن اجلكرتويينننني. 
ةنا  ال اخلننندمال املاليننني الرقميننني، فةفنننس ا بنننندور ر يدننني   االحننني اخلننندمال املاليننني ابالسنننن أمنننا

تننندمال امل  ومنننال واالتصننناالل خلفنننض تكننناليف البنننىن الةحةيننني وزاي ن الة سيننني. وأمنننا منصنننال 
الةجنننارن اجلكرتوييننني، فيمكنهنننا ترننندي تننندمال ابل ننني األ يننني مثنننل تننندمال مسابرننني امل  ومنننال، 

  وامل امالل، وتردير  رجي اجلدارن اال ةماييي، واملدفوعال، وال وجدةيال.

دا  أكثننر كثافني مننن جايننب االقةصننا ال املةردمني ل ريمنني املفننافي خلنندمال وجينري اسننةخ -30
امل  ومننننال واالتصنننناالل كوسنننني ي ل ةحويننننل الرقمنننني   كننننل مننننن الصننننا رال الزراعينننني وصننننا رال 
الصننننناعال الةحوي ينننني. وتةخ ننننف أقننننل الب ننننداي  ننننوا  عننننن الركننننب ابلةحدينننند عننننندما ية  ننننه األمننننر 

 الةجنننننارن الدوليننننني. و   ومنننننال واالتصننننناالل لةمكننننن ابالسنننننةفا ن منننننن امكننننناانل تننننندمال امل 
  املا نني مننن الريمنني املفننافي خلننندمال  10اشننةم ت الصننا رال الزراعينني ع ننن  ،و18)2011 عننا 

  املا ني   كنل منن  2امل  ومال واالتصاالل   االقةصا ال املةردمني، ولكنن الندنبي   تةجناوز 
  املا ي   أقل الب داي  وا .  1ا ال الناميي وأقل من االقةصا ال ال   ر مبرح ي ايةراليي واالقةص

و  قسنناع الةصنننيا، اشننةم ت الصننا رال مننن م نندال النرننل   الدننني يفدننها ع ننن قيمنني مفننافي 
ةصنننا ال املةردمننني، ولكنننن الندنننبي   املا ننني خلننندمال امل  ومنننال واالتصننناالل   االق 15قننندرفا 

  املا ي   االقةصا ال  6ال ال   ر مبرح ي ايةراليي و  املا ي   كل من االقةصا  7تةجاوز   
__________ 

 امليداي االقةصنا ي املة  رني ابالرنار   الريمني املفنافي. وتة  نه أحندث قاعدن بياانل من مي الة اوي والةنميي   و15)
، وتةفننمن بينناانل 2011البينناانل املةاحنني عننن الريمنني املفننافي حلصنني اخلنندمال مننن الصننا رال اجمجالينني ب ننا  

نيف ل ةصنننرنننا  مدننةمدن منننن ب ننداي أعفننناء وغننري أعفننناء   من منني الة ننناوي والةنمينني   املينننداي االقةصننا ي. ووف
و، تةفنمن صنناعال 95-45، الةردنيمال 3الصناعي النمو جي الدويل جلمينا األيشنسي االقةصنا يي )الةنرنيح 

اخلننندمال: الةشنننييدق والبينننا ابجلم ننني والةجز نننيق والفننننا رت واملسننناعمق والنرنننل واالتصنننااللق واملالينننيق وال رنننارالق 
 واخلدمال الةجارييق واخلدمال ال امي.

 Botha T and Theron P, 2016, How are companies around the world really embracing digital? 12 و16)

May, World Economic Forum. Available at https://www.weforum.org/agenda/2016/05/industry-4-0/ 

(accessed 5 February 2019).  
 AliResearch, 2017, Inclusive growth and e-commerce: China’s experience, April, available at و17)

https://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c11-aliresearch_en.pdf . 

  األويكةا ، ابالسةنا  ال قاعدن بياانل البن  الدويل املة  ري ابلريمي املفافي ل صا رال. و18)

https://www.weforum.org/agenda/2016/05/industry-4-0/
https://unctad.org/meetings/en/Contribution/dtl_eWeek2017c11-aliresearch_en.pdf
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الناميننني. و  أقنننل الب نننداي  نننوا ،   تةجنننناوز الريمننني املفنننافي خلننندمال امل  ومنننال واالتصنننناالل   
    املا ي. 3الصا رال من م دال النرل 

 تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات: بعض األمثلة -اا رابع 

 العربيةالبلدان  -ألف 

تواجه أغ بيي الب داي ال ربيي الةحدي املةمثل   تنويا الرواعد االقةصا يي لكنل منهنا منن  -31
أجننل الةخفيننف مننن اعةما فننا الشننديد ع ننن النننفط وغننريه مننن الرساعننال الةر يدينني مثننل الزراعنني 

  والصناعال االسنةخراجيي. ولةحرينه فنذه ال ايني، و  ضنوء ال رنو  املاضنيي منن عم ينال اصنال
الدياسنننال االقةصنننا يي والةجاريننني، مبنننا    لننن    سنننيارت الةزاماعنننا الناشنننوي عنننن ايفنننمامها ال 

صننناعال  لةسننويرمن منني الةجننارن ال املينني، زا  حتننرك ب ننض الب ننداي ال ربينني حنننو اقةصننا  اخلنندمال 
مال تةدم ابلكفاءن والردرن ع ن املنافدي. وحتولت سياساعا الةجاريي حنو تشجيا قساعال اخلد

الننن  حترنننه قيمننني مفنننافي أع نننن، مثنننل اخلننندمال املاليننني وتننندمال امل  ومنننال واالتصننناالل، الننن  
 مدتالل مهمي لرساعال اقةصا يي أترى.  أيفا  تشكل 

بشننكل يا  وحصنني قسنناع اخلنندمال   اجيةنناج اجمجننايل   الب ننداي ال ربينني منخففنني يدننب -32
ي ال أتننننرى. بينننند أي قسنننناع اخلنننندمال امجننننايل، واي كايننننت فننننناك اتةالفننننال مننننن منسرنننني فرعينننن

. فحصي اخلدمال   اجيةاج اجمجنايل منخففني 1990جديدن كل يو  منذ عا   يكةدب أرضا  
ع نن بينا املنوار   طاغينا   ابألحرى فيمنا ية  نه بب نداي جم نس الة ناوي اخل يجني، الن  ت ةمند اعةمنا ا  

ب نض ب نداي احتنا   أيفنا  . وسنجل 2000منذ عا   كبريا    السبي يي، واي كايت قد حررت ارتفاعا  
منخففننني منننن اخلننندمال   الننننات  احمل ننني صنننا  وأقنننل الب نننداي ال ربيننني  نننوا  حص و19)امل نننرن ال نننريب

اجمجننايل ابملرارينني مننا ب ننض االقةصننا ال األتننرى األكثننر تنوعننال   املنسرنني )األر ي، وتننويس، 
  .و20)ولبناي، ومصر، وامل رنو

الفننوء ع ننن األ ينني املةزاينندن   الب ننداي ال ربينني لرساعننال  و21)حديثنني وتدنن ط  راسننال -33
اخلنننندمال الر يدننننيي، مثننننل الصننننحي والة  ننننيم، والنرننننل، والدننننياحي، واخلنننندمال املالينننني، والةشننننييد، 
واسداء املشورن، واخلدمال امل ماريني واج اريني. وال تنزال تندمال الساقني والةنرينب )الننفط وغنريه 

 ل ةجارن   اخلدمال. مهما   ومكوان   ر يديا   اسرتاتيجيا   راراي   ييو تشكل مؤشرا  من املوار  السبي 

وال تننزال قنندرن الب ننداي النامينني ال ربينني اجمجالينني ع ننن عننر  اخلنندمال  نندو ن، شننأملا    -34
 لنن  شننأي ال دينند مننن الب ننداي النامينني األتننرى. وال تننزال أغ بينني الب ننداي ال ربينني مدننةور ن صننافيي 

  قساعنننننال م ينننننني. وابلةنننننايل، تشنننننكل يا  ال الةجاريننننني، وال تنننننزال صنننننا راعا مركنننننزن يدنننننبل خننننندم
و، وال سنيما   4لصنا رال الصنناعال الةحوي يني )اي نر اجلندول  مهما   اخلدمال األجنبيي مكوان  

. وأي  2011  املا نني   عننا   23تننويس، حيننث ب  ننت يدننبي احملةننوى مننن اخلنندمال األجنبينني 
__________ 

 تةألف من تويس، واجلزا ر، وليبيا، وامل رن، وموريةاييا. و19)

تريننيم الةكامننل االقةصننا ي ال ننريب: الةجننارن   اخلنندمال  ، 2018جةماعينني ل ننريب آسننيا، ال جننني االقةصننا يي واال و20)
 ، )منشور األمم املةحدن، بريولو.E/ESWCA/EDID/2017/6، كمحرك ل نمو والةنميي

)الةنوينا االقةصننا ي    Economic diversification in oil-exporting Arab countries اي نر الورقني امل نوينني و21)
الب داي ال ربيي املصدرن ل نفطو، ال  أعدفا صندورت النرد الدويل مبناسبي االجةماع الدنوي لنوزراء املاليني ال نرن، 

 ترييم الةكامل االقةصا ي ال ريب.، 2018ق وال جني االقةصا يي واالجةماعيي ل ريب آسيا، 2016ييداي/أبريل 
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ةننوى الريمنني املفننافي ل خنندمال )مبننا فيهننا اخلنندمال املدننةور نو مننن الصننا رال جننزء كبننري مننن  
وفذه ال نافرن أكثنر بنروزا   املم كني  .و22)اجمجاليي   الب داي ال ربيي من تدمال قساع األعمال

، تكا  تكوي كل الريمي املفافي حملةوى اخلندمال لصنا رال 2011حع عا  فال ربيي الد و يي. 
ي الدنن و يي قنند أتننت مننن قسنناع اخلنندمال الةجارينني. و  امل ننرن، قننا ل تنندمال املم كنني ال ربينن

الصنا رال الةجاريني، الريمني املفنافي حملةنوى و  ال راريني واججيارينيقساع األعمال، وخباصي األيشسي 
. ومن وار ال اخلدمال الر يديي األترى   الب داي الثالثني: حنه االمةيناز اجمجاليي من اخلدمال

ورسننو  الرتتنني وق واعننا ن الةننأم  واسنننا  اعننا ن الةننأم ق واخلنندمال املدنناعدن ل ةننأم  )اجالون 
 )مبا    ل  تدمال الوساطي والوكاليوق وتدمال النرل البحريق والنرل عرب األانبيب.

ويشري الوضا املب  أعاله ال أ يي اخلدمال   بناء الردرن اجيةاجيي   مجيا قساعال  -35
تفنننس ا تننندمال البنيننني الةحةيننني وتننندمال الة  نننيم واملاليننني   املنسرننني ال ربيننني بننندور االقةصنننا . و 

 يي مبكاي زاي ن قدرن ال ر    قساع اخلدمال األ وري   الةنميي االقةصا يي. ولذا، ي ل من 
لنب ض الدراسنال، ية نن  أي رنا  يفدنه لكني تةنا  ل ب نداي االسنةفا ن مننن امكاانعنا الةمكينيني. ووف

سرتاتيجيال تسوير اخلدمال   املنسري ال ربيي   اعةبارفا مج ي أمور من بينها ت زيز األطر تفا ا
 أيفنا  ومنن الفنروري  .و23)الةن يميي واملؤسدنيي، وسياسنال املنافدني، وحترينر الةجنارن   اخلندمال

جنننت ا راج اخلننندمال   تسننني الةنميننني املة  رننني ابلةصننننيا. ففننني مننناليزاي، ع نننن سنننبيل املثنننال، أُ ر 
  .و24)بدورفا   بناء قدرن ال ر    جمال الةصنيافا  اخلدمال   اخلسي الر يديي الصناعيي اعرتا

  4اجلدول 

القيماااة املضاااافة حملتاااوى اخلااادمات يف ااااادرات الصاااناعات التحويلياااة والصاااادرات الزراعياااة 
  بلدان  تارة يف

 )ابلندبي املووييو

 الةصنيا الزراعي  
  1995 2005 2011 1995 2005 2011 

 
 9.1 10.1 10.2 6.0 8.4 7.8 احمل يي امل رن

 12.6 13.0 8.7 2.3 2.9 2.5 األجنبيي
املم كنننننني ال ربينننننني 

 الد و يي
 7.4 11.8 12.9 12.8 10.9 12.5 احمل يي

 6.4 7.7 7.0 7.4 5.1 4.9 األجنبيي
 10.2 12.0 10.3 4.1 6.7 4.5 احمل يي تويس

 23.0 22.0 18.9 6.1 5.1 2.7 األجنبيي
من مني الةجنارن ال امليني املة  رني ابالرنار  - قاعدن بياانل من مي الة اوي والةنميي   املينداي االقةصنا ي املصدر:

    الريمي املفافي.

__________ 

ةح يل الةرني ، واخلدمال املرتبسي ابلة دين، وتدمال احلاسون وما يةصل هبنا )مثنل مثل تدمال االتةبار وال و22)
 تننننندمال تنفينننننذ الربجمينننننال، وتننننندمال م اجلننننني البيننننناانلو، وتننننندمال االسنننننةوجار/اججيار )املة  رننننني ابلدنننننفن/

يننني، السا رال/م ننندال النرنننل منننن  وي مشننن   ، ومنننا ية  نننه بنننذل  منننن تننندمال اسنننداء املشنننورن ال  ميننني والةرن
 وصيايي امل دال واصالحهاو.

)الةنوينا االقةصنا ي   الب نداي  Economic diversification in oil-exporting Arab countries الورقني امل نويني و23)
ال ربيننني املصننندرن ل ننننفطو، الننن  أعننندفا صنننندورت النرننند الننندويل مبناسنننبي االجةمننناع الدننننوي لنننوزراء املاليننني ال نننرن، 

 املنامي.، 2016أبريل  ييداي/

 املرجا يفده. و24)
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حصي الريمي املفافي حبدب قساعال اخلدمال   امجايل صنا رال  9ويوضح الشكل  -36
رين ل نننفط، ر ل ننفط، وحصنني ب ندين غننري مصند ِ ال ربيني الدنن و يي، وفني ب نند ر يدني مصنند ِ املم كني 

. وقد كاينت حصني اخلندمال أكنرب   الب ندين 2011-1995 ا امل رن وتويس، تالل الفرتن 
  املا ني، بينمنا   يرةصنر األمنر  45و 30رين ل نفط، حيت تراوحنت   املةوسنط بن  غري املصد ِ 

يمي املفافي ل خندمال   املم كني ال ربيني الدن و يي كاينت أ ث بنثالث منرال، ع ن أي حصي الر
ولكنهنننا اصففنننت كنننذل  تنننالل الفنننرتن يفدنننها. ويبننن   لننن  اصفنننا  مدنننةوى الريمننني املفنننافي 

  .شديدا   ل خدمال   صا رال النفط ال  ت ةمد ع يها املم كي ال ربيي الد و يي اعةما ا  
  9الشكل 

لخاااادمات يف جممااااوع الصااااادرات اإلمجاليااااة حبسااااب القطاعااااات الارعيااااة القيمااااة املضااااافة ل
  للخدمات يف بعض البلدان العربية وجمموعات  تارة من البلدان

 )ابلندبي املووييو

 - حدننناابل األويكةنننا  ابالسنننةنا  ال قاعننندن بيننناانل من مننني الة ننناوي والةنميننني   املينننداي االقةصنننا ي املصننندر:
  املة  ري ابالرار   الريمي املفافي.من مي الةجارن ال امليي 

 جتربة مجهورية كوراي يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم -ابء 

لة زينننننز الرننننندرن اجيةاجينننني ل مؤسدنننننال املةنافيننننني الصننننن ر صننننا  يهيننننئ قسننننناع اخلننننندمال فر  -37
   50كال، و  املا ني منن الشنر  95واملؤسدال الصن رين واملةوسنسي احلجنم الن  يُرندر أملنا  ثنل 

أوسنننننا    -  املا ننننني منننننن ال مالننننني   ال نننننا . وةننننني فجنننننون ايةاجيننننني  60املا ننننني منننننن اجيةننننناج، و
بننن  فنننذه املؤسدنننال الننن  تركنننز ع نننن اجيةننناج النننذي  رنننه قيمننني مفنننافي  -االقةصنننا ال الناميننني 
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وميكن ل خدمال، وخباصي  .و25)منخففي وينسوي ع ن تكاليف راريي أع ن، والشركال الكربى
تننندمال امل  ومنننال واالتصننناالل، أي تدننناعد املؤسدنننال املةنافيننني الصننن ر واملؤسدنننال الصننن رين 

 واملةوسسي احلجم ع ن الةحرك حنو ايةاج مرتفا الريمي املفافي، وتفض تكاليفها الةجاريي. 

ويةزايننند عننند  املؤسدنننال املةنافيننني الصننن ر واملؤسدنننال الصننن رين واملةوسنننسي احلجنننم الننن   -38
ال الرقمينني بدرجنني أو أتننرى. بينند أي فوا نند اسننةخدا  األ وال واخلنندمال الرقمينني تدننةخد  األ و 

ال أينه ابلنرغم منن أي  و26)دة ل ب ُد ابلكامل. ف  ن سبيل املثال، ت صت احدى الدراسنالتُ   
املؤسدننننال الةجارينننني الصنننن رين   الننننوالايل املةحنننندن ت ننننزي عننننا ن زاي ن املبي ننننال وال ا نننندال ال 

ل الرقمينننني، فننننحي ق نننني منهننننا تدننننةخد  حت ننننيالل البينننناانل واأل وال اجلكرتويينننني اسننننةخدا  األ وا
 .األكثر تردما  

وت كننف مجهورينني كننوراي ع ننن اقامنني بنينني حتةينني لةكنولوجيننا امل  ومننال واالتصنناالل ع ننن  -39
مدننةوى عنناملي. غننري أي م نندل اسننةخدا  املؤسدننال الصنن رين واملةوسننسي احلجننم هلننذه الةكنولوجيننا 

ابملراريي ما اسةخدا  الشركال الكبرين هلا. وفذا امل ندل املننخفض سنبب ر يدني يا  بمنخفض يد
من أسبان الفجون اجيةاجيي ب  املؤسدال الكبنرين واملؤسدنال الصن رين واملةوسنسي احلجنم. و  
فننذا الدننيارت، تنفننذ حكومنني مجهورينني كننوراي بنشنناط سياسنني  عننم املصننايا الذكينني، النن  تدننةخد  

جيننننا امل  ومننننال واالتصنننناالل   ت زيننننز ايةاجينننني املؤسدننننال الةجارينننني الصننننن رين تنننندمال تكنولو 
واملةوسنننننسي احلجنننننم، وخباصننننني املصنننننن وي. وتدننننناعد الدياسننننني ع نننننن تدنننننريا االبةكنننننار الصنننننناعي 

. وميثنل فنذا 2022مصنا  كني حب نول عنا   20 000واالسة دا  ل رقمني، وفي مصممي لدعم 
ن    الصن ار ومةوسننسي احلجنم الننذين يدنةخدموي أكثننر   املا نني منن مجيننا املصن 30اهلندة حننو 

 .و27)م يوي مصناو 6.8موهف  ) 10من 

وااملصايا الذكييا مصنس ح ُيدنةخد  لإلشنارن ال عم يني تصننيا عاليني الرقمنني تدنة مل  -40
مرافننه مةصنن ي ابجيرتيننت جلمننا ورصنند وحت يننل امل  ومننال املدننةخدمي   عم يننال مثننل الةخسننيط، 

جيةاج، والةوزيا، والبيا، من أجل اقامي بيوي اجيةاج املث ن. واملصايا الذكيي مصممي والةصميم، وا
حبيننننننث حترننننننه أع ننننننن ايةاجينننننني ممكننننننني، وسننننننالمي ال مننننننال، وايةنننننناج منةجننننننال مكيفنننننني حدننننننب 

ومننن أجننل تشننجيا االيةشننار الدننريا ل مصننايا الذكينني، أيشننئ اطننار مؤسدنني  .و28)االحةياجننال
 ا  واخلاص. يشرتك فيه كل من الرساع  ال 

__________ 

 Edinburgh Group, 2013, Growing the global economy through [small and medium-sized enterprises] و25)

SMEs :مةننننننننننننننا  ع ننننننننننننننن .http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-

_growing_the_global_economy_through_smes.pdf.  
 Deloitte, 2017, Connecting Small Businesses in the United States, available at و26)

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-

telecommunications/us-tmt-connected-small-businesses-Dec2017.pdf.  

 191م ينار وي ) 210.4، أيفرنت مجهوريني كنوراي 2017ال عنا   2014تالل فرتن الدنوال األربنا منن عنا   و27)
م ينننوي  والرو.  52م ينننار وي ) 57حننننو  أيفنننا  م ينننوي  والرو ع نننن فنننذه الدياسننني، وقننندمت الشنننركال الكبنننرين 

احلجم املشاركوي   فذه الدياسي فم أولو  النذين تشنكل هلنم مراقبني اجلنو ن أ يني  واملصن  وي الص ار ومةوسسو
مننننثال، شننننركال تصنننننيا املكننننوانل ورمي هننننا   قساعننننال اجلكرتوييننننال واآلالل والدننننيارال،  هنننناتاصنننني، ومن

 وشركال الصناعال الكيميا يي والصيدالييي.

 http://www.motie.go.krشننباط/فرباير، مةننا  ع ننن:  3 ،2017 مجهورينني كننوراي، وزارن الةجننارن والصننناعي والساقنني، و28)
  )ابل  ي الكورييو.

http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy_through_smes.pdf
http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy_through_smes.pdf
http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy_through_smes.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-connected-small-businesses-Dec2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-connected-small-businesses-Dec2017.pdf
http://www.motie.go.kt/
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وتشارك عدن وزارال   سياسي  عم املصايا الذكيي. وتفس ا وزارن املؤسدال الص رين  -41
بنندور  -را  ا ارن األعمننال الصنن رين واملةوسننسي احلجننم سنناب -واملةوسننسي احلجننم والشننركال الناشننوي 

رن الةجنارن را د   مدناعدن املصنن    الصن ار ومةوسنسي احلجنم ع نن ايشناء املصنايا الذكيني. ووزا
والصننناعي والساقنني، ووزارن ال  ننم وتكنولوجيننا امل  ومننال واالتصنناالل، مدننؤولي بصننفي ر يدننيي عننن 

 البحث والةسوير وتنميي املوار  البشريي املة  ري ابملصايا الذكيي.

، أيشنننننأل وزارن الةجنننننارن والصنننننناعي والساقننننني وا ارن األعمنننننال 2015و  حزيراي/يويينننننه  -42
يشننر املصننايا الذكينني بف الينني مننن أجننل ي احلجننم مؤسدنني كننوراي ل مصننايا الذكينني الصنن رين واملةوسننس

عننن طريننه الة نناوي مننا الرسنناع اخلنناص. وتشننرة املؤسدنني ع ننن تنفيننذ مشنناريا املصننايا الذكينني: 
اتةيننار املصننن    الصنن ار ومةوسننسي احلجننم الننذين سننجري  عمهننم، ورصنند ترنندمهمق والةخسننيط 

ن بنرام  تسنوير املنوار  البشنرييق وايشناء ي ُنم ت اوييني بن  األعمننال ملشناريا البحنث والةسنويرق وا ار 
الصنن رين واملةوسنننسي. وتشنننارك   أيشننسي املؤسدننني شنننركال كبننرين مثنننل سامدنننوي  لإللكرتويينننال، 
ومن منننال مثنننل امل هننند الكنننوري ل ةكنولوجينننا الصنننناعيي، واالحتنننا  الكنننوري ل مؤسدنننال الصننن رين 

 واحلكومال احمل يي. ،يي والصناعيي الكورييواملةوسسي احلجم، وال رفي الةجار 

وقننند ع منننت حكومننني مجهوريننني كنننوراي أينننه ال ميكنننن أي تننننجح الدياسنننال الننن  تننندعمها  -43
  تندمال عا  احلكومي اال ا ا شج ت املؤسدال الص رين واملةوسسي احلجم ع ن االسةثمار طو 

املؤسدننال   مجهورينني كننوراي يفةرننر تكنولوجيننا امل  ومننال واالتصنناالل. بينند أي ال دينند مننن فننذه 
ال املوار  املاليي الالزمي ملثل فذا االسنةثمار، أو ال يندرك أ يةهنا ابلرندر الكنا . وت منل حكومني 
مجهورينننني كننننوراي ع ننننن الةوعينننني ابالسننننةثمار   تكنولوجيننننا امل  ومننننال واالتصنننناالل بنننن  الراسنننناء 

ينننز ي نننم الننندعم املنننايل الننن   كنننن فنننؤالء الةنفينننذي  ل مصنننن    الصننن ار ومةوسنننسي احلجنننم، وت ز 
ل مراحنننننل النننن   نننننر هبنننننا املصنننننايا الذكيننننني رنننننا  املصننننن    منننننن سنننننهولي أتمننننن  األمننننوال الفنننننروريي وف

ل من مال املةص ي ، بدأل احلكومي توفري قدر مةناهر من األموال 2014وتصا صها. و  عا  
أجننل املدنناعدن ع ننن بننناء املصننايا مننن ابلشننركال الكبننرين واملؤسدننال الصنن رين واملةوسننسي احلجننم 

تنفيذ مشناريا مصنممي لةحنديث مرافنه اهليكنل األساسني االجةمناعي حنول  أيفا  الذكيي. وجيري 
 ا م ال الصناعيي املنشأن.

منننن املصنننن    الصننن ار  5 003، منننا جمموعنننه 2017وحصنننل ع نننن الننندعم، حنننع عنننا   -44
لدعم ملشاريا البحث والةسنوير منن أجنل ومةوسسي احلجم. وابجضافي ال  ل ، ترد  احلكومي ا

السةرصنناء رننا  تسننوير املرافننه الالزمنني لبننناء املصننايا الذكينني وتشنن ي ها، وأتمنن  ال مننال املهننرن. ووف
جننرى بناافننا   حب ننول   كيننا   مصننن ا   1 861أجرتننه مؤسدنني كننوراي ل مصننايا الذكينني بشننأي أ اء 

، بينمنننننا اصفنننننض م ننننندل ال ينننننون  ننننني  املا 23، حتدننننننت اجيةاجيننننني بندنننننبي 2016ملايننننني عنننننا  
وسننننن ط الةررينننننر املة  نننننه  .و29)  املا ننننني 16  املا ننننني، واصففنننننت الةكننننناليف بندنننننبي  46 بندنننننبي

ع نننننن حتدنننننينال   أ اء األعمنننننال، وعنننننل  لننننن  تنوينننننا األعمنننننال،  أيفنننننا  ابالسةرصننننناء الفنننننوء 
 واسةحداث األسوارت اجلديدن، واسةحداث الوها ف.

__________ 

 املرجا يفده. و29)
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 إنشاء مراكز اإلنتاج خدمات النقل متّكن من  -جيم 

اي البنينني الةحةينني شننرط ال غننىن عنننه خلنندمال النرننل النن  تيدننر الةجننارن. وابلننرغم مننن أي  -45
عم يال النرل البحري تدةخد    م  م األحياي االسريه الدريا ا اينا النذي تةيحنه السبي ني، 

رل ال  يةثمنل فيهنا النشناط أي البحر، فحملا تةس ب بىن حتةيي مرفويي. فاملرافئ في يرط تراطا الن
تبا ل احلموالل من أحد وسنا ل النرنل ال وسني ي أتنرى، و لن  عنا ن عم يي الر يدي   مناولي 

مننوايئ ال بننور الةر يدينني فننذا  أعنندلمننن سننفيني ال طريننه بننري أو تننط ل دننك  احلديدينني. وقنند 
موقنا ل ةأسنيس ال يوجند  األس ون  ر  اسةريا  البفا ا وتصنديرفا. غنري أينه ميكنن بنناء مينناء  

به مركز ايةاج أو اسةهالك، أو أي بنيي حتةيي ل نرل تؤمن الرتابط. وميكن هلذا املرفنه أي ميك نن منن 
 ايشاء مركز لإليةاج.

وميكننن بننناء مننوايئ املدننافني املةخصصنني   مناولنني احلنناوايل ابلوحنندال مننن فونني عشننرين  -46
املنندي أو الب نندال. ويكمننن ال ننر  منهننا   تننوفري عننن  قنندما  بسننول طننررت الةجننارن البحرينني ب ينندا  

ل نرتابط.   نوراي   مكاي لةفري  الشحني منن سنفيني لةحمي هنا ع نن سنفيني أتنرى، ممنا يشنكل ي امنا  
منا شنركاء ب يندين  االرنار  املا ي من مجيا الب داي أي تصبح قا رن ع ن  60ويةيح  ل  لندبي 

  املا نني مننن احلنناالل، مننا ال يزينند ع ننن  90، و  عننن طريننه مننا ال يزينند ع ننن ميننناءين مرتابسنن 
منن البنيني الةحةيني، مثنل مراسني امليناه ال ميرني، واجيشناءال  وتةس ب املوايئ كنال   .و30)ثالثي موايئ

ال  وينني مثننل املرافننا الرنسرينني ع ننن األرصننفي. وليدننت البننىن الةحةينني ل ننربط، كننالسررت أو الدننك  
عننرب البحننر. وابلةننايل، ميكننن أي ت نند اجلننزر أمنناكن  ت ننا رو احلديدينني، ضننروريي ألي الدنن ا سةصننل 

جينندن ل مدننافني، شننريسي تننوافر امل ننايري األتنننرى املننذكورن أ انه. وعننالون ع ننن  لنن ، فننحي منننوايئ 
 احلاوايل مناسبي لد ةي وال حتةاج ال قون عام ي ضخمي. 

تصنبح حينونذ  وجيب أي تكوي موايئ املدافني قريبي من تط ر يدي ل شحن، وميكنن أي -47
و. وب ند 10)اي ر الشكل  ل وجدةيال، أو كحل أمثل، الثالثي م ا  اي  ميناء ل  بور، أو ميناء مركز 

، مننننا  عمننننه ابلدياسننننال احلكومينننني الدنننن يمي، ميكننننن ايننننا ه أ ان  كينينننني ايشنننناء ميننننناء املدننننافني
لصننناعال أتننرى. ومننن األمث نني الناجحنني ع ننن مننوايئ احلنناوايل النن  تيدننر النمننو  سنني حنناوايل 

عن مركز املديني ولكن هلا روابط ما منسري رارن حنرن قريبني منهنا   الياي   الص  ال  ترا ب يدا  
يي   املنسرننني احمليسننني. وقننند  كنننن مينننناء اليويننن  ب يبنننال،   مننناليزاي، النننذي حتفنننز الةنميننني الصنننناع

منن مينناء سنن افورن، منن كدنب حركني املدنافني منن املينناء ا ناور  حبنراي   منيال   13أيشئ ع نن ب ند 
له، و  يسو ر شبكاته من مسار وطررت لةشمل قندرال ايةاجيني أتنرى اال   وقنت الحنه. واألمنر 

مننناطه الةجننارن احلننرن  أيفننا   يب، اجمننارال ال ربينني املةحنندن، النن  اسننةخدمت  يفدننه ينسبننه ع ننن
لة زيننز ميننناء املدننافني اخلنناص هبننا. و كنننت مننوايئ جيننواي الورو، ويساليننا، وكين دننةوي، وكولومبننو 
ابملثننل مننن ت زيننز حركنني املدننافني حننع أصننبحت أكننرب ممننا كنناي ومكنناي الدننكاي احمل ينن  حتريرننه   

ا  لنن ، يبنندو أي عنند  مشنناريا مننوايئ الةأسننيس اجلدينندن   اصفننا  بدننبب مننا يسننرأ غياهبننا. ومنن
من ت يريال   االقةصا  ال ناملي، أو ل نل  لن  ألي املواقنا الن  تةمةنا ركنرب امكناانل اقةصنا يي 

مشننروع أتسننيس قينند  80قنند تسننورل ابلف ننل. وطُننر    احنندى الدراسننال أيننه ال يوجنند سننوى 
__________ 

 Maritime Connectivity and Trade: Policy Issues in International Trade and Commodities, Research و30)

Study Series No. 70, UNCTAD/ITCD/TAB/72 (United Nations publication ISSN 1607-8291, New 

York and Geneva).  
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، كايننت قنندرن احلنناوايل 2013و  عننا   .و31)ميننناء   املاضنني 130مننن الةشنن يل مرارينني ركثننر 
، فنبط فنذا 2018  املا ني منن الرندرن الرا مني آينذاك. و  عنا   20حتت اجيشناء تدناوي حننو 

  املا نننني، ممننننا يشننننر ال ارتفنننناع  ةمننننل   م نننندالل االسننننةخدا  وزاي ن  ةم نننني    10الننننرقم ال 
 .و32)االكة اظ   املوايئ

وتكمننن امليننزن الر يدننيي ملننوايئ املدننافني   أي ومكاملننا، مبجننر  ايشنناء املراكننز اجيةاجينني،  -48
جديدن ل ةجارن وعا دال أجنبيني قيمني. قا  تدعيم تكاليف النرل ل مصدرين احمل ي ، مما يوفر أسوا

الفننريبيي، مننا الدياسننال احلكومينني املناسننبي )مثننل االسننةريا  املؤقننت ل بفننا ا، واحلننوافز  وابقرتاملننا
ال  ل و، ميكنها تنوفري الوسنا ل الكفي ني برتسنيا قسناع ل خندمال قنا ر ع نن اضنافي الريمني  وما

 ل بفا ا ب ر  اعا ن الةصدير. 

وميكننن أي تكننوي مننوايئ املدننافني حننافزا جيشنناء مراكننز اجيةنناج. غننري أي مواقننا الةأسننيس   -49
تكننوي م ارضنني اجلمننافري جيشننا ها قوينني.  مننا تكننوي أمنناكن لوجننو  احليننان الربينني، وميكننن أي كثننريا  
ن ر ال حركي املدافني ع ن أملا مةر بيق حينث ميكنن أي تنرنل تسنوط الشنحن أعماهلنا ما يُ  وكثريا  

ال أمنناكن أتننرى )الي وينن  ب يبننال، ومنناليزاي، وسننن افورن، ع ننن سننبيل املثننالو. وقنند جننرى تسننوير 
ب األمناكن املةبريني عم يني جنرة مك فني وم س ني ال ديد من مواقنا امليناه ال ميرني السبي يني، وتةس ن

ومدننننةمرن، ينب نننني أي  وهلننننا احلكومنننني   مجيننننا األحننننوال. ورمبننننا كنننناي االسننننةثمار األويل   البنينننني 
ل مرنندما   ي ننري امةينناز ينندو  عنندن مننا ميولننه املشنن  ِ  ، وكثننريا  الةحةينني واجيشنناءال ال  وينني ضننخما  

ء. وقننند  ننندث أي  ننند  صننناحب االمةيننناز، ولنننيس مينحنننه وحنننده احلنننه   تشننن يل املينننناو عرنننو  
 احلكومي، س ر مناولي البفا ا  اتل امليناء، ويررر تسوط الشحن ال  ميكنها  تول امليناء.

__________ 

 ، مةاحي ع ن:PortStrategy, 2018, Drewry: Greenfield projects in decline, 18 September و31)
https://www.portstrategy.com/news101/port-operations/port-performance/trade-wars-impacting-

container-port-demand (accessed 5 February 2019).  

، مةا  ع ن: Ajot, 2018, Drewery: Where have all the greenfields gone? 22 October و32)
https://www.ajot.com/news/drewry-where-have-all-the-greenfields-gone (accessed 5 February 

2019).  

https://www.portstrategy.com/news101/port-operations/port-performance/trade-wars-impacting-container-port-demand
https://www.portstrategy.com/news101/port-operations/port-performance/trade-wars-impacting-container-port-demand
https://www.ajot.com/news/drewry-where-have-all-the-greenfields-gone
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  10الشكل 

 منوذج مااهيمي يوضح اخليارات السياساتية للموانئ

 
 Economic and Social Commission for Asia and the Pacificاألويكةا ، مرةبس ما الة نديل منن  املصدر:

and Korea Maritime Institute, 2005, Free Trade Zone and Port Hinterland Development, 

ST/ESCAP/2377 (United Nations publication, Sales No. E.05.II.F.22, New York) .  مةنا
  .https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2377_fulltext.pdf ع ن:

أمثلة على تعزيز القدرة اإلنتاجية يف البلدان النامية من خالل اخلادمات:  -اا خامس 
 التعاون بني اجلنوب واجلنوب 

يدنناعد الة نناوي بنن  اجلنننون واجلنننون الب ننداي املفننيفي ع ننن ت زيننز قنندرعا اجيةاجينني مننن  -50
تننننالل اخلنننندمال. فرنننند أيشننننئ   مصننننر،   مديننننني بنننندر الصننننناعيي، مصنننننا لدلينننناة الفننننو يي 

عنن طرينه شنركي مصنريي وصنينيي   اطنار  و33)2018مة  راعا ابلررن من الرافرن   أوا ل عا  و 

__________ 

ل، وزير االتصاالل وتكنولوجيا امل  ومال يفةةح مصنا كابالل مصر، وزارن االتصاالل وتكنولوجيا امل  وما و33)
لدلياة الفو يي   مديني بدر. مةا  ع ن: 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806 ( 18الريا الزايرن 
 و.2019شباط/فرباير 

 داليان غيواي اتورو

 اتجنونغ بليباس ميناء مسافنة

 مركزيميناء 
 للوجستيات

 

 خ  شحن
 ميناء رئيسي

 روتر ا 
 فوي  كوي 
 سن افورن

https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2377_fulltext.pdf
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806
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م يننوي كننم مننن كننابالل األلينناة  1ويةمةننا املصنننا برنندرن ايةاجينني تب نن  حنننو  .و34)مشننروع مشننرتك
ويهنننندة املشننننروع املشننننرتك، الننننذي تب نننن   .و35)، ومننننن املرننننرر ايشنننناء مصنننننا آتننننرالفننننو يي سنننننواي  

م يننوي  والر ع ننن منندار الدنننوال الننثالث املرب نني، ال ت سينني احةياجننال الدننورت  30اسننةثماراته 
   80. ومنننن املةوقنننا تصننننيا 2019املصنننريي واألسنننوارت األفريريننني األتنننرى حب نننول منةصنننف عنننا  

، بففننل زاي ن الرنندرن 2021حب ننول عننا  يننا  املا نني مننن املكننوانل   عم ينني تصنننيا الكننابالل   
وق microtrenchingكنابالل احلفنر الفنحل )  أيفا  شركي املشروع املشرتك  اجيةاجيي. وسوة تنة 

ال احلفننر ب مننه حتننت األر  وفنني تكنولوجيننا جدينندن  كننن مننن وضننا الكننابالل  وي احلاجنني 
مننن ال مننهو. ويرنندر أي قيمنني سننورت األلينناة الفننو يي املصننريي  سننم ترريبننا   12تةس ننب سننوى  )ال

وتةمثنل االسنرتاتيجيي السوي ني األمند لشنركي  .و36)2023عنا  م يارال  والر حب ول  9سرتتفا ال 
لزاي ن الصا رال من كابالل األليناة الفنو يي، و   ر يديا   املشروع املشرتك   ج ل مصر مركزا  

  قا  ملايننني املسننناة، توسنننيا يسنننارت اخلننندمال الةكنولوجيننني وتننندمال االتصننناالل لةشنننمل أسنننوا
 أفريريا والشررت األوسط.

مدينننني  كيننني  16ذا املشنننروع احلكومننني املصنننريي ع نننن تنفينننذ تسةهنننا جيشننناء ويدننناعد فننن -51
جديننندن، الننن  حننند ل منننن بننن  أفننندافها حتدننن  ايةاجيننني الشنننركال عنننن طرينننه اجيرتينننت ال اليننني 

ولةحريه فذه ال ايي، ةي حاجي ال بنيي حتةيي  اعمي جديدن  .و37)الدرعي وتدمال يرل البياانل
 تصاالل، مبا فيها كابالل األلياة الفو يي ال  تكةدي أ يي ابل ي. قويي تة  ه ابمل  ومال واال

م ينننوي  والر بنننن  شنننركي تشننننييد تركينننني  155، ُوقننننا عرننند قيمةننننه 2015و  أاير/منننايو  -52
 .و38)ومؤسدي راريي صينيي مم وكي ل دولي ت مل   قساعي تكنولوجيا اجمسننت وفندسني اجمسننت

شكال الة اوي والشراكي االسرتاتيجيي   الرساع. ومبوجب فذه من أ جديدا   و ثل الصفري شكال  
تندمال الةصنميم  جيةناج اجمسننت واخلبنث   أيرنرن، مرندما   الصفري، ي د الشري  الصنيه تسنا  

والشننراء، وتةننول شننركي تركينني ايشنناء املصنننا. وقنند مكنننت فننذه الشننراكي مننن حتريننه قنندرن ايةاجينني 
 ، لكي تدةخدمها شركي تشييد تركيي. طن يوميا   5 000قدرفا 

ل ينند ال ام نني ول شننراكي االسننرتاتيجيي  جدينندا   وميثننل الةحننالف بنن  فننذه الشننركال تردننيما   -53
ب  الب داي الناميي   قساع الةشييد، عنن طرينه ينوع منن االتفنارت امل ةنا    صنناعي الةشنييد ع نن 

__________ 

 Egypt, by Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (China) and HitekNOFAL Group (a private Egyptian و34)

information and communications technology company) . 

آ ار/مننارل، مةننا   Egypt Today, 2018, Egypt inaugurates two fibre optic cable factories .13 و35)
 http://www.egypttoday.com/Article/3/45145/Egypt-inaugurates-2-fiber-optic-cable-factoriesع ننن:

(accessed 4 January 2019). 
 .Xinhua, 2018, First Egyptian-Chinese fibre optic cable factory inaugurated in Cairo, 7 March و36)

)الريا  http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-03/07/content_50672224.htm ع ن: مةا 
  و.2019شباط/فرباير  4الزايرن 

 مصننر، وزارن االتصنناالل وتكنولوجيننا امل  ومننال، وزيننر االتصنناالل وتكنولوجيننا امل  ومننال يفةننةح مصنننا كننابالل لدلينناة و37)
 http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806الفو يي   مديني بدر. مةا  ع ن: 

  و.2019شباط/فرباير  18)الريا الزايرن 

 Limak (Turkish construction company) and Sinoma International Engineering (Chinese cement و38)

technology and engineering company.و  

http://www.egypttoday.com/Article/3/45145/Egypt-inaugurates-2-fiber-optic-cable-factories
http://www.egypttoday.com/Article/3/45145/Egypt-inaugurates-2-fiber-optic-cable-factories
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2018-03/07/content_50672224.htm
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Media_Center/Press_Room/Press_Releases/13806
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مال اهلندسننني والشنننراء والةشنننييد   ترننندي تننندمال اهلندسننني والشنننراء والةشنننييد. وعنننند  مننن  تننند
منن أشنكال الة ناوي بن   جديندا   صناعي سن ا مثنل اجمسننت، ميكنن اعةبنار فنذه اخلندمال شنكال  

اجلننننون واجلننننون لة زينننز الرننندرن اجيةاجيننني ل ب نننداي املفنننيفي. فاملة هننند امل نننه ابهلندسننني والةشنننييد 
ال امليني، ويةنول بنناء مرفنه ايةناج  يصمم املشروع، ويشرتي ما ي زمه من م دال ومنوا  منن الدنورت

يدنننة م ه زبوينننه فيمنننا ب ننند. وتةمثنننل النةيجننني   أي الب ننند املفنننيف ي ننندو جمهنننزا برننندرن ايةاجيننني   
 صناعال مهمي. 

جيةاج اجمسننت والزجناج عنن  و  اطار النه  املب  أعاله، تبه الشركي الصينيي تسوطا   -54
طرينننه عرنننو  تة  نننه ابهلندسننني والشنننراء والةشنننييد، وترننند  تننندمال االتةبنننار والةشننن يل والصنننيايي 

 والة  يمال والةدريب ال شركال اجمسنت. 

 خامتة -ساا ساد 

ملا كايت اخلدمال أفم يشاط اقةصا ي   ال ا  يدهم حبصي مةناميني منن الننات  احمل ني  -55
والةجننارن وال مالنني، فحملننا تفينند   ت زيننز الرنندرن اجيةاجينني بةننوفري مننوار  ايةاجينني   شننكل اجمجننايل 

مننندتالل لرساعنننال أتنننرى وابسنننةحداث روابنننط لإليةننناج. وميكنننن ل خننندمال أي ت نننزز ايةاجيننني 
 ند ا، مما يدهم مباشرن   ت زيز الردرن اجيةاجيي احمل يي والردرن الةنافديي ل ب الةصنيا والزراعي و و 
   األسوارت الدوليي.

وقنند ترغننب الب ننداي الدنناعيي ال  كنن  قسنناع اخلنندمال مننن االضننسالع بنندوره   ت زيننز  -56
قنندرعا اجيةاجينني   الريننا  مبننا ي نني: اعةمننا  وتنفيننذ سياسننال وطنينني، وايشنناء مؤسدننال تشننجا 

خلننندمال املهنيننني تسنننوير تننندمال البنيننني الةحةيننني واالتصننناالل واملاليننني واخلننندمال الةجاريننني، مثنننل ا
وتنندمال البحننث والةسننويرق وترنندي  عننم حكننومي حيننوي، يشننمل ترنندي املدنناعدن املالينني، مننن 
أجنننل مدننناعدن املؤسدنننال الصننن رين واملةوسنننسي احلجنننم ع نننن ت زينننز قننندرعا اجيةاجيننني عنننن طرينننه 
اسننةخدا  تنندمال تكنولوجيننا امل  ومننال واالتصننااللق والن ننر   ايشنناء مراكننز ايةنناج عننن طريننه 

وير تنننندمال النرننننل، بوسننننا ل مننننن بينهننننا ايشنننناء ميننننناء ل مدننننافني ميكننننن ايننننا ه أ ان  كينينننني تسنننن
عنن طرينه صنندورت  لةسوير الدياحي منثال   ا  لصناعال أترىق وحتد  البنيي الةحةيي ل نرل تشجي

لةنمينني الدننياحيق واسننةريا  تنندمال )حيننث يكننوي الب نند قنند وضننا لننوا ح مناسننبي لننذل و بوسننا ل 
ارال األجنبينني املباشننرن، وفننو ملنن  ميكننن أي ي ننو  عننن ال جننز عننن تننوفري اخلنندمال منهنا االسننةثم

البال نني األ ينني ع ننن املدننةوى احمل نني. وعننالون ع ننن  لنن ، ميكننن أي يدنناعد الة نناوي والشننراكال 
ع ن املدةوى الدويل، مبا    ل  الة اوي ب  اجلنون واجلنون، الب داي الناميي ع ن ت زيز قدرعا 

 من تالل اخلدمال. اجيةاجيي

وتد ط االتةالفال الكبرين ب  صا رال اخلندمال املباشنرن والريمني املفنافي ل خندمال  -57
  الصننا رال مننن مجيننا الرساعننال الفننوء ع ننن الريننو  املةمث نني   االكةفنناء ابسننةخدا  البينناانل 

دراسنني حالنني واجحصنناءال املة  رنني مبننوازين املنندفوعال. وي كننف األويكةننا  ع ننن اعنندا  مشننروع ل
قسريي بشأي قيال الريمي املفافي ل خدمال   الصا رال وحت يل اخلدمال والدياسال الةجاريي 

ا   5 ال الصنننننن ي. واهلنننننندة مننننننن  لنننننن  فننننننو الةسبيننننننه املنننننننة م ملنهجينننننني لريننننننال ااألسنننننن ون 



TD/B/C.I/MEM.4/20 

GE.19-02717 26 

ييي ره ابلدياسال الةجاريي واخلدميي. وميكن اسةكشاة امكااالقةصا ال الناميي وترييم كيفيي أتث  
  توسيا يسارت فذه املداعدن الةرنيي لةشمل ب داي ومناطه أترى.

 وقد يرغب اخلرباء   مناقشي املدا ل الةاليي )قا مي غري شام يو: -58

  كيف ت نزز اخلندمال الرندرن اجيةاجيني ل ب ند منن حينث املنوار  اجيةاجيني وروابنط
 اجيةاج؟ 

 ةوسنننسي احلجنننم ع نننن كينننف ميكنننن أي تدننناعد اخلننندمال املؤسدنننال الصننن رين وامل
 ت زيز الردرن اجيةاجيي؟

  مننا فننو املننزي  الدياسننا  واملؤسدنني الكفيننل بننزاي ن مدننا ي اخلنندمال   ال مننل
 ع ن ت زيز الردرن اجيةاجيي وقدرن ال ر    االقةصا ؟

  ال أي منندى ميكننن أي ي ننزز الة نناوي بنن  اجلنننون واجلنننون   قسنناع اخلنندمال
 ن اجيةاجيي   االقةصا ال الناميي؟ ور اخلدمال   ت زيز الردر 

  كينننننف ميكنننننن لةحرينننننر الةجنننننارن أي يننننندعم الب نننننداي الناميننننني   ت زينننننز مدنننننا ال
 قساعال اجيةاج اخلاصي هبا   الردرن اجيةاجيي وقدرن ال ر  اجمجاليي؟

  كيف ميكن حتد  البياانل املة  ري ابخلدمال   الب داي الناميني  عمنا لةحرينه
 املدةدامي؟أفداة الةنميي 

    


