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 مجلس التجارة والتنمية
 لجنة التجارة والتنمية

اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن  تعيزأي التمامأ  
 والتعاو  في الميدا  االقتصادي

 الدورة الرابعة
 2016نيسان/أبريل  15-14جنيف، 
    من جدول األعمال املؤقت 3البند 

تحسين جميع أشأما  التعأاو  والشأرامة مأن أجأ  التجأارة والتنميأة ب أد    
 تحقيق األهدا  اإلنمائية المتفق علي ا دوليًا 

 
 مذمرة من أمانة األونمتاد  

 

 ملخص تنفيذي 
تســتضره هـــذك املـــذقرة ااحـــاح املتاعـــك لتحســـو  يــش أكـــنال التضـــاون وال ـــراقك مـــن أجـــل  

. 2015يف حتقيــأ أهــدات التنميــك املســتدامك وميــك التنميــك ملــا بضــد عــا  التجــا ة والتنميــك، ســا يســ م 
وتسـت ل املــذقرة بتقيـيم للمنــاص ايقتلـاملي الضــاملا احفـات بالتحــديا  وقيـف تااجــي البلـدان الناميــك 
والبلـــدان الـــق صـــر اقتلـــاملاقا سرعلـــك انتقاليـــك حتـــديا  جســـيمك قـــدمل ا ـــتقرا ها ايقتلـــاملي وقـــد قا 

ف وآحـاح واهـا ال ـامل. وتتيـرح املـذقرة بضـد  لـا ات  يا ـا  ايقتلـامل النلـا وقيـف على التني
مينن ــا أن تســاعد يف بنــار القــد ة علــى التنيــف، وتضيفيــيف التنميــك يف األمــدين القريــ  والبضيــد، وصنــو 
البلـــــدان مـــــن التلـــــدي ل بمـــــا  ايقتلـــــامليك ب ـــــنل أحيـــــل، و ـــــمان ا ـــــتقرا  ايقتلـــــامل النلـــــا 

تلــنيش و ــيلكع لتضيفيــيف القــد ة علــى التنيــف يف األمــد البضيــد علــى  ــا قفيــل بتحقيــأ وــا وا ــتخدا  ال
كــــامل. وترقــــيف املناق ــــك ب ــــنل مــــاهب علــــى الســــبل الــــق مينــــن  ــــا للتضــــاون، و ا ــــك بــــو بلــــدان 
اجلنـــاأ، أن يضـــيفب هـــذك القـــد ا  وأن يســـ م ب ـــنل مباكـــر يف حتقيـــأ أهـــدات التنميـــك املســـتدامك، 

 من ا. 17و 9و 8  يما األهدات وي
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 مقدمة  
 
يف ظـل مــا يتسـم بــي ايقتلـامل الضــاملا مـن ظــروت اقتلـامليك كــديدة التقلـ  وا ــتمرا  عجــيف  -1

البلـــدان املتقدمــــك عـــن التحــــر  مــــن ا ـــا  األبمــــك املاليـــك، أ ــــبحت البلــــدان الناميـــك تااجــــي قديــــدا  
التقلبـــا . وقـــد تضـــر ه هـــذك جســـيمك قـــدمل ا ـــتقرا ها ايقتلـــاملي وقـــد قا علـــى التنيـــف مـــش هـــذك 

وت ـنل حتـدياع جسـيماع أمـا  القـد ة علـى حتقيـأ  اع،الت ديدا  آحاح النمـا اليايـل األمـد للخيـر أييـ
 .  2015أهدات التنميك املستدامك وميك التنميك ملا بضد عا  

 و ـتددعى الــدو ة الرابضــك يجتمــا  اتــدار املتضـدمل الســناا  ب ــون تضيفيــيف التضــاون والتنامــل يف -2
امليــــدان ايقتلــــاملي ات لــــد هــــذك الت ديــــدا  والتحــــديا  مــــن من ــــا  التضــــاون حيمــــا بــــو بلــــدان 
اجلنـــاأ والســـبل الـــق مينـــن أن يســـ م  ـــا التضـــاون وحتديـــد أحيـــل املما  ـــا  يف بنـــار القـــد ة علـــى 
د مااج ك األبما  ايقتلامليك و مان ا تقرا  ايقتلـامل النلـا وتضيفيـيف القـد ة علـى التنيـف يف األمـ

 اليايل، على  ا قفيل بتحقيأ النما ال امل والقيار على الفقر.
ومــــن كــــون  يا ــــا  ايقتلــــامل النلــــا أن تســــاعد يف بنــــار القــــد ة علــــى التنيــــف يف األمــــدين  -3

القريــــ  والبضيــــد مضــــاع. حفــــا األمــــد القريــــ ، تضــــد  السيا ــــا  النقديــــك واملاليــــك املقاومــــك للتقلبــــا  الدو يــــك 
مللــــممك للتخفيــــف مــــن وزــــوة ااقــــا  امليفعيفعــــك لتــــدحقا   أ  املــــال، أملوا  حا قــــك والسيا ــــا  املاليــــك ا

األمهيــك يف مااج ــك اللــدما  اتا جيــك. ومــن كــون عرقــك التلــنيش والتنايــش ايقتلــاملي أن تضــيفب ا ــتقرا  
ايقتلامل النلا والقـد ة علـى التنيـف مـش التقلبـا  ايقتلـامليك يف األمـد اليايـل، قـض أوـا تقتيـا و ـش 

يا ــا   ــناعيك  نمــك وبنــار القــد ا  املؤ ســيك جلــي الملمــا  اذوا يــك املاعــاملة  ــذا التحــال ا ينلــا.  
وهنــايف يف هــذا اللــدمل حــيعرب مــن الضــد الــق مينــن ا تخل ــ ا مــن ،ــا أ البلــدان الناميــك، الناجحــك من ــا 

 حرهب النجاح. للتضاون بوكنال تضيفب ب نل قبض اع والفاكلك، قما أن هنايف حر اع عديدة أيي
ولـــكن قـــان التضـــاون التقليـــدي املتضـــدمل األزـــرات والتضـــاون بـــو ال ـــمال واجلنـــاأ قـــد اعتـــل  -4

منانــــك هامــــك يف اقتلــــامل الضديــــد مــــن البلــــدان الناميــــك منــــذ وايــــك ا ــــرأ الضامليــــك الملانيــــك، حــــ ن أمهيــــك 
ا. وهنـــايف يف هـــذا وامنانــا  التضـــاون المللقـــا والتضــاون بـــو بلـــدان اجلنــاأ مـــا حتكـــت تتضــاظم بـــدو ه

اجملــال ،ــا أ وحــرهب علــى  ــضيدي التمايــل والتجــا ة مضــاع، حيــلع عــن تنســيأ  يا ــا  اي ــتملما  
احليــــك وتا ــــيش البــــع التحتيــــك الضامــــك. واتل ــــك أنــــي علــــى الــــرقم مــــن ال ــــروت ايقتلــــامليك الضامليــــك 

ها لـــك تنيـــاي علي ـــا ينتنف ـــا مـــن حتـــديا  علـــريك تااجـــي البلـــدان الناميـــك، حـــ ن  ـــك امنانـــا   ومـــا
 املما  ا  الفيلى وحرهب التضاون املضيفب لدعم بل وتسريش ميى التنميك املستدامك وال املك.

. وا ا قـــان 2030وت ـــنل هـــذك املســـا ل عنا ـــر هامـــك مـــن ميـــك التنميـــك املســـتدامك لضـــا   -5
يــيف ا ــتقرا  )تضيف  13ا ــتقرا  ايقتلــامل النلــا والقــد ة علــى التنيــف ينــد ق  ــراعكع يف نيــاح ال ايــك 

ايقتلــــــامل النلــــــا علــــــى اللــــــضيد الضــــــاملا با ــــــا ل ت ــــــمل تنســــــيأ السيا ــــــا  وحتقيــــــأ اتســــــاق ا  
مــن أهــدات التنميــك املســتدامك )تضيفيــيف و ــا ل التنفيــذ وتن ــية ال ــراقك الضامليــك مــن أجــل  17 لل ــدت

   ــتيرح مســا ل حتقيـأ التنميــك املسـتدامك ، حــ ن الــدو ة الرابضـك يجتمــا  حريـأ اتــدار املتضــدمل السـناا
)تضيفيــيف النمــا  8مــن كــووا أن تســ م يف حتقيــأ الضديــد مــن األهــدات ومن ــا ب ــنل مباكــر ا ــدت 
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ايقتلـــاملي امليـــرمل وال ـــامل للجميـــش واملســـتدا ، والضمالـــك الناملـــك واملنتجـــك، وتـــاحض الضمـــل الل ـــأ 
 ــــامل للجميــــش، )اقامــــك بدــــع حتتيــــك قــــامل ة علــــى اللــــمامل، وحتفيــــيف التلــــنيش ال 9للجميــــش  وا ــــدت 

   بنياقي الاا ش عن زريأ حتديد حرهب واعدة للتضاون الدويل. 17وت جيش ايبتنا   وا دت 
 البيئة االقتصادزة الخارجية -أوالً  

 
يتـــوقر الضديـــد مـــن أهـــدات التنميـــك املســـتدامك لالـــك بيكـــك ايقتلـــامل اتا جيـــك. حـــالنما القـــا   -6

لليلـــ  اتـــا جا والتجـــا ة، وصريـــر التـــدحقا  املاليـــك الضامليـــك عـــد قنـــاا  منتجـــك، مهـــا أملاتـــان هامتـــان 
علـــى  فـــيف النمـــا ايقتلـــاملي وتضيفيـــيف حـــرهب الضمـــل الل ـــأ وص يـــد  ـــبل التلـــنيش وايبتنـــا . عـــلوة 

 لــا، حــ ن مســتا  األ ــضا  والتــدحقا  املاليــك علــى اللــضيد الضــاملا ومــد  تقلب ــا ي ــنلن عنلــراع 
عامســـاع يف  ـــاح تنفيـــذ ال ـــراقك الضامليـــك مـــن أجـــل التنميـــك املســـتدامك. ومـــن هـــذا املن ـــا  يلقـــا هـــذا 

 الفلل ن رة على اي،اها  األمضة يف البيكك ايقتلامليك الضامليك.   
  

 ؤ النمو العالميتباط -1 
 
قانـــــــت  ـــــــرعك النمـــــــا ايقتلـــــــاملي يف البلـــــــدان الناميـــــــك، قبـــــــل انـــــــدي  األبمـــــــك املاليـــــــك يف  -7

وبضــدك مباكــرة، احــريف الر يســا للنمــا الضــاملا. قــض أن هــذا النمــا قــد تراجــش  2008-2007 الفــ ة
الناميــك أ ــر  بــملل  ب ــنل وا ــف. حفــا حــ ة مــا بضــد األبمــك املاليــك، قــان مضــدل النمــا يف البلــدان 

، حقــد ظــل مضــدل 2015مــرا  منــي يف البلــدان املتقدمــك، و قــم تبــازؤ  ــرعك النمــا با ــاح يف عــا  
النما يف البلدان الناميك متفاقاع مـرتو علـى ن ـضك يف البلـدان املتقدمـك. قـض أن البيانـا  األمـضة ت ـض 

 .2016كديد أو قسامل يف عا   ات أن عدملاع من البلدان الناميك الند   ي  د ح ة تبازؤ
وي يــيفال أملار ايقتلــامل النلــا يف البلــدان الناميــك مرتبيــاع ب ــدة بــال روت الضامليــك، وهــا أمــر  -8

مينـن اي ــتديل عليــي بتــوقض اعفــاه أ ــضا  الســلش األ ا ــيك علــى ايقتلــامل. وينب ــا قــذلا حتليــل 
املتاقضـــك للبلـــدان املتقدمـــك. وبضبـــا ة أملح حـــ ن النتـــا ا والتاقضـــا  بـــالتاابي مـــش األملار املا ـــا وااحـــاح 

بضـــع اللـــضابا  الـــق تااج  ـــا البلـــدان الناميـــك عاليـــاع تضنـــن يف الااقـــش  ـــناا  عديـــدة مـــن النمـــا 
املتضملر يف البلدان املتقدمـك والتحريـر املـايل والتجـا ي علـى اللـضيد الضـاملا، عيـد ا ـيلضت تـدحقا  

للــرت وقضهــا مــن مت ــضا  ايقتلــامل النلــا. ا ــاحك ات  أ  املــال بــدو  هــا  يف الــتحنم بو ــضا  ا
 لــا، حــ ن املااقــف ايقتلــامليك يف البلــدان املتقدمــك ليســت مااتيــك ي ــتضاملة النمــا يف البلــدان الناميــك 

 بل قد تس م يف بياملة تدها  ااحاح ايقتلامليك حي ا. 
  

 التعثر التجاري المستمر -2 
 
ف بووـــا  ـــريف النمـــا الضـــاملا، عيـــد بلـــ  واهـــا  ـــضف قانـــت التجـــا ة عـــب ع ـــد قريـــ  تا ـــ -9

مضــدل النــاتا احلــا اذ ــايل يف الضقــد املا ــا. ولياملــا قــان لليلــ  اتــا جا مــن البلــدان املتقدمــك ملو  
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مرقــيفي يف عفــيف النمــا وتضيفيــيف عاا ــد التلــدير يف الضديــد مــن البلــدان الناميــك، حيمــا أ ــ مت أ ــضا  الســلش 
قـــض أن اليلــــ   اع.اع يف تاليـــد عاا ــــد تلـــدير قبــــضة لضـــدمل قبـــض مــــن البلـــدان أييــــاأل ا ـــيك املرتفضـــك نســــبي

اتــــا جا القــــا  نســــبياع مــــن البلــــدان املتقدمــــك قــــان يضتمــــد ات عــــد قبــــض علــــى ا ــــامل اي تمــــان وتقيــــيم 
 . 1)األ ال، وها أ ا  مت الا ما لبد أن تداعى مسفراع عن األبمك املاليك امل  املة

د النســـامل النبـــض، واجـــي الضديـــد مـــن ايقتلـــاملا  املتقدمـــك  ـــضابك يف تن ـــية ويف عقبـــك مـــا بضـــ -10
 ــاح الضمــل وتق قــراع يف وــا الــدمل، قمــا تراجــش ب ــدة اليلــ  اتــا جا الــذي قــان  ــب  النمــا القــاي 
يف الضديـــــد مـــــن البلـــــدان الناميـــــك. ا ـــــاحك ات  لـــــا، ي يـــــيفال مســـــتا  اذنفـــــاح ا نـــــاما ملون مســـــتا  

ـــامـــك عمامـــاع، ا  ي تـــيفال ا،اهاتـــي قبـــل األب  اذنضـــاال ايقتلـــاملي القا مـــك علـــى التق ـــف م يمنـــكع علـــى  نـد د
اتيـــا ا  السيا ــــاتيك. وبضــــد حــــ ة انتضــــاال أوليــــك، اقــــ ن تراجــــش اليلــــ  مــــن القيــــاعو الضــــا  واتــــاهب يف 

لضامليـــك البلـــدان املتقدمـــك بتق قـــر عجـــم التجـــا ة أو  قاملهـــا يف تتلـــف األقـــاليم. وقـــد تبازـــو وـــا التجـــا ة ا
ملضـدل وـا النـاتا احلـا اذ ـايل. ومـش  ب نل قبـض علـى مـد  األعـاا  المللقـك املا ـيك وأ ـبف اان ماابيـاع 

مـــلل األكـــ ر الملمانيـــك ع ـــر املا ـــيك، ح وـــا  أن الـــاا ملا  ا ـــ جضت بضـــع بل ـــا يف البلـــدان املتقدمـــك
  .1حتا  بضد مستايا  ما قبل األبمك )ان ر ال نل  مل

 1ال نل 
 تشأأرزن األو   - 2002دزناميأأات التجأأارة العالميأأةش المؤشأأرات الشأأ رزةش مأأانو  الثاني زنأأازر 

 : حجم الواردات العالمية حسب اإلقليم2015أمتوبر 

 

متـــاح علـــى ، مؤكـــر مراقبـــك التجـــا ة الضامليـــك، 2015املنتـــ  ا النـــدي لتحليـــل السيا ـــا  ايقتلـــامليك،  امللد :
    .2016قانان الملاين/يناير   25)ادزلش على املاقش يف  http://www.cpb.nl/en/dataالرابة:

 .2008=قانان الملاين/يناير 100 ملحاظك:

__________ 

 .من ا ا  األمم املتحدة  ،A.14.II.D.4)نيايا يف وجنيف،  قم املبيش  2014تقرير التجا ة والتنميك، ، 2014األوننتامل،   1) 

 أمرينا اللتينيك أحريقيا وال رح األو ة
ايقتلاملا  
 الاا ملا  الضامليك ايقتلاملا  املتقدمك اا يايك الناككك
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واكــــتدامل  ــــراوة املناحســــك الدوليــــك مــــن اي،اهــــا  ويضــــد  تراجــــش مســــتا  اليلــــ  اتــــا جا  -11
األمــــر  الاا ـــــحك لــــد  الن ـــــر يف قـــــيم وعــــدا  اللـــــامل ا  ملختلـــــف األقــــاليم وحكـــــا  املنتجـــــا  

 . وت ــل قــيم وعــدا   ــامل ا   يــش البلــدان الناميــك ملون مســتايا  الــذ وة الــق 3و 2)ال ــنلن 
حيــل نســبياع حضجــش ات ا تفــا  علــت ا مـــن بل ت ــا يف عقبــك مــا قبــل األبمــك. أمــا األملار اا ـــياي األ

اللــامل ا  التلــنيضيك املنخفيــك التنلفــك حيمــا ت قــيف  ــامل ا  املنــازأ الناميــك األمــر  ب ــدة يف املــاامل 
حريقيــا وال ــرح األو ـة، عيــد اعفيــت أ ــل املنيقتــان األقملـر تــوقراع مهـا اتـا  والســلش األ ا ـيك. وت

ــــض. قــــيم وعــــدا  اللــــامل ا  ات مســــتايا  مل يد   ــــ د  ــــا ممليــــل اي يف أ ــــاأ أوقــــا  النســــامل النب
ويســلة هــذا الا ــش اليــار علــى ا ــتمرا  قابليــك الضديــد مــن البلــدان الناميــك، وي  ــيما أقــل البلــدان 
وــااع، للتــوقر بالتقلبــا  ايقتلــامليك، علــى  ــا ي ــدمل مــا تســع حتقيقــي مــن تقــد  عــب اليــا  يف ازــا  

 ا عن أهدات التنميك املستدامك.األهدات اذوا يك ل لفيك، ناهي
 

 2ال نل 
 تشأأرزن األو   - 2002دزناميأأات التجأأارة العالميأأةش المؤشأأرات الشأأ رزةش مأأانو  الثاني زنأأازر 

 : قيمة وحدات الصادرات حسب اإلقليم2015أمتوبر 

 

 .  2015املنت  ا الندي لتحليل السيا ا  ايقتلامليك،  امللد :
 .2008= قانان الملاين/يناير 100 ملحاظك:

 
  

ايقتلاملا   اللتينيك أمرينا أحريقيا وال رح األو ة
 اا يايك الناككك

 اللامل ا  الضامليك ايقتلاملا  املتقدمك
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 3ال نل 
  تشأأرزن األو   - 2002دزناميأأات التجأأارة العالميأأةش المؤشأأرات الشأأ رزةش مأأانو  الثاني زنأأازر 

 الصادرات المصنعة وأسعار السلع األساسية: قيمة وحدات 2015أمتوبر 

 

 

 .  2015املنت  ا الندي لتحليل السيا ا  ايقتلامليك،  امللد :
 .2008= قانان الملاين/يناير 100 ملحاظك:

ومــلل األعــاا  الــق  ــبقت األبمــك املاليــك وتلــا الــق أعقبت ــا مباكــرة، قــان عــدمل قبــض مــن  -12
البلـــدان الناميـــك، و ا ـــك يف أحريقيـــا وأمرينـــا اللتينيـــك، يتنـــل ب ـــدة علـــى التاقضـــا  املســـتمرة ببقـــار 

ياعاقــا أ ـضا  الســلش األ ا ـيك مرتفضــك أو عــب بيـاملة ا تفاع ــا. ووج  ـت بلــدان قملــضة ماا ملهـا  ــا ق
ـــــد اللـــــامل ا . قـــــض أن انضنـــــا  اي،ـــــاك  ـــــك وعاا  ـــــاملة القـــــد ا  اذنتاجي ـــــذلا بي ـــــك ب ـــــك،  اجي األولي

والـــذي يضتـــدك النملـــضون نــــذيراع  - 2011التلـــاعدي أل ـــضا  الســـلش األ ا ـــيك الـــذي بـــدأ يف عـــا  
ا  بـــا  ي ـــدمل يف الاقـــت  اتـــي ا ـــتقر  -بن ايـــك ا قبـــك اللـــاعدة امـــر ملو ة قـــد  للســـلش األ ا ـــيك 

ايقتلـــامل النلـــا يف األمـــد القلـــض وجـــدو  ا ـــ اتيجيا  التنميـــك القا مـــك علـــى الســـلش األ ا ـــيك. 
ا ـــاحك ات  لـــا، حـــ ن الـــدو  الفـــا أ األمهيـــك للميـــا با  املاليـــك يف حتديـــد أ ـــضا  الســـلش األ ا ـــيك 

اقــف . ويت 2)ينــذ  با ــتمرا  تقلــ  هــذك األ ــضا  أيــاع قانــت عالــك أ ا ــيا   ــاح الســلش األ ا ــيك
ا ــتقرا  ايقتلــامل النلـــا ومرونتــي يف األمــدين القريـــ  والبضيــد علــى ا ينـــل اذنتــاجا يقتلــامل مـــا. 
حا ياقــــل اذنتاجيــــك األ ــــيأ، قتلــــا القا مــــك علــــى القياعــــا  اي ــــتخراجيك أو الســــلش األ ا ــــيك 

لــــرت األوليــــك، تيفيــــد عمــــأ حــــ ة النســــامل وزا ــــا وتضــــر ه البلــــدان ات تقلبــــا  وا ــــضك يف أ ــــضا  ال
   وقضها من مؤكرا  ايقتلامل النلا الر يسيك.

  
__________ 

 (2  D Bicchetti and N Maystre, 2013, The synchronized and long-lasting structural change on commodity markets: 

Evidence from high-frequency data, Algorithmic Finance, 2:233–239; UNCTAD, 2011, Price Formation in 

Financialized Commodity Markets: The Role of Information (New York and Geneva, United Nations publication). 

 السلش األ ا يك األوليك، با تملنار الاقامل املنتجا  امللنضك الاقامل
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 دزناميات أسعار الصر  وحرمة رأس الما  -3 
 
قـــد تالـ ــد التقلبـــا  املاليــــك مؤكـــرا  ميـــللك ل  ـــضا  يف أ ــــااح أمـــر  قـــض  ـــاح الســــلش  -13

 األ ا يك. حتـوقض تـدحقا   أ  املـال علـى أ ـضا  اللـرت ي يقـل عـن تـوقض  يا ـا  البنـا املرقـيفي
يقتلـــامل مــــا، قسيا ــــا  مضــــدي  الفا ــــدة و ــــضر اللـــرت، ممللمــــا يتيــــف مــــن الــــربة بــــو أ ــــضا  

ــــض 4اللــــرت وتــــدحقا   أ  املــــال )ال ــــنل  ــــش األلفيــــك الملانيــــك، تســــا عت ب ــــنل قب  . ومنــــذ ميل
تــدحقا   سو  األمــاال اتا ــك ات البلــدان الناميــك والبلــدان الــق صــر اقتلــاملاقا سرعلــك انتقاليــك. حقــد 

يف املا ــك مــن النــاتا احلــا اذ ــايل يف  2.8تفضــت نســبك التــدحقا  اتا جيــك ات هــذك البلــدان مــن ا  
يف  6.6، بضـــد أن  ـــجلت  قمـــو قيا ـــيو بنســـبك 2013يف املا ـــك منـــي يف عـــا   5ات  2002عـــا  

. وبــرب  كــااقل عــال عــدو   عيــل مفــاج  2010يف املا ــك يف عــا   6.2و 2007املا ــك يف عــا  
ش النياح لتدحقا   أ  املال مـش بـدر تبـازؤ الضجلـك ايقتلـامليك واكـتد  ال ـااقل عـدةع مـش أو وا 

   تفاقم التقلبا  ايقتلامليك يف األك ر األمضة.
ومـــــن اجلـــــدير بالـــــذقر أن الفيـــــل يف هـــــذك التـــــدحقا  يرجـــــش ات القـــــرا ا  السيا ـــــاتيك يف  -14

مل األ ا ــــيك يف البلــــدان املتلقيــــك. وقبــــل ايقتلــــاملا  املتقدمــــك بقــــد  مــــا يرجــــش ات عاامــــل ايقتلــــا
عـــــدو  األبمـــــك املاليـــــك، صخيـــــت عمليـــــا  ايقـــــ اه وتقيـــــيم األ ـــــال عـــــن زفـــــرا  ا ـــــت لقيك 
وحقاعــــــا  ا ــــــتملما يك ما ــــــك يف بضــــــع ايقتلــــــاملا  النــــــد  وعــــــن بيــــــاملة  ــــــاحيك يف  ــــــامل ا  

تيســــض النمــــا اقتلــــاملا  أمــــر . وبضــــد ايويــــا  احتــــا  الــــذي أعقــــ  عــــدوق ا، أمل    يا ــــا  ال
مق نــكع بسيا ــا  التق ــف املــايل الــق اعتمــدقا البلــدان املتقدمــك ات ماا ــلك أوــا  مــا قبــل األبمــك يف 

 ع من السيالك يف القيا  اتاهب.تاليد حا 
وت ــ د البلــدان الناميــك عاليــاع  تراجضــاع يف تــدحقا   أ  املــال للمــرة الرابضــك منــذ األبمــك املاليــك  -15

ن املــرجف أن يسـتمر هــذا ال اجـش مـش ا تفــا  مضـدي  الفا ــدة مـؤمراع يف الاييــا  ومـ  3) 4)ال ـنل 
املتحــدة األمرينيــك، مق نــاع بتــدها  ااحــاح ايقتلــامليك، ســا يف  لــا اعفــاه أ ــضا  الســلش األ ا ــيك 
وبـــةر وتـــضة اينتضـــاال ايقتلـــاملي الضـــاملا. وصـــا   تـــدحقا   أ  املـــال املتج ـــك ات اتـــا ق  ـــ ياع 

ابليــاع علــى أ ــضا  اللــرت، مــا يلــض  علــى البلــدان ا لــال علــى مــا حتتاجــي مــن النقــد األجنــ  تن
 لتسديد التيفاماقا اتا جيك وصايل وا ملاقا.

وقــــد كــــجش تــــاحر  أ  املــــال اليفهيــــد يف الضديــــد مــــن البلــــدان الناميــــك مــــلل األلفيــــك الملانيــــك،  -16
 8.1 الـديان عـب ا تفـش مبل  ـا يف هـذك البلـدان ات القياعو اتـاهب والضـا  مضـاع علـى تنبـد امليفيـد مـن

)ملون اعتســــــاأ مليــــــان القيــــــا  املــــــايل . قــــــض أن هــــــذا  2007و 2000تريليــــــان ملوي  بــــــو عــــــاما 
التيـــخم انيلـــأ مـــن قاعـــدة متدنيـــك نســـبياع وظلـــت مؤكـــرا  ا  اكـــك املاليـــك متخفيـــك ملـــف أملار النمـــا 

األحقـــر. قـــض أن عجـــم الـــديان ا تفـــش أقملـــر يف  القـــاي وج ـــامل بفيـــف عـــ ر الـــديان للبلـــدان الناميـــك
__________ 

 ,UNCTAD, 2015, When the tide goes out: Capital flows and financial shocks in emerging marketsان ر أيياع:   3) 
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تريليـــان ملوي . وبلـــ  متا ـــة نســـبك ا ـــايل الـــديان ات  23، ليبلـــ  2014و 2007الفـــ ة بـــو عـــاما 
 .   4)يف املا ك بل أعلى من  لا بنملض يف بضع ايقتلاملا  120الناتا احلا اذ ايل أقملر من 

 4ال نل 
ومؤشأأر سأأعر الصأأر  المأأرج ش أسأأوات ناشأأئة مختأأارةش الربأأع إجمأأالي تأأدفقات رأس المأأا  الصأأافية 

 2015الربع الثالث من عام  - 2007األخير من عام 

 

 
 عسابا  أمانك األوننتامل ا تناملاع ات بيانا  من تامسان  وي ب اينان والبنايف املرقيفيك الازنيك.  امللد :
. تقـــديرا  جيف يـــك للـــايف تـــدحقا   أ  املـــال للربـــش الملالـــد مـــن 2007= الربـــش األمـــض مـــن عـــا  100 ملحاظـــك:

وقرانيـا، والدابيـل، وتايلنـد، وترقيـا، . وت مل جمماعك البلـدان املختـا ة: ايحتـامل الرو ـا، واندونيسـيا، وأ2015 عا 
 وجناأ أحريقيا، واللو، ومالييفيا، واملنسيا، وا ند.

وتضـــاين البلــــدان الناميـــك مــــن  ـــضف متو ــــل يف ن ـــا  املــــدحاعا  الضـــاملا. حبمــــا أن مض ــــم  -17
عملقـــا احليـــك ي تضتـــد عمـــل  اعتيـــازا ملويل، ح وـــا تااجـــي يف عـــاي  عـــدو  أبمـــك اقتلـــامليك 

تقلبــــا  قبــــضة يف تــــدحقا   أ  املــــال وأ ــــضا  اللــــرت، تفاوتــــا  قــــد  يف قيمــــك الضمــــل  يف  أو
ــــك لتســــديد  بيانــــا  األ ــــال واتلــــا  اتا ــــك والضامــــك، ألوــــا ي تســــتييش ا ــــتخدا  عملقــــا احلي

علــى وجــي اتلــ اهب التيفاماقــا اتا جيــك. وممللمــا  دقــر  ــابقاع، حــ ن البلــدان الناميــك وأقــل البلــدان وــاا ع
تضتمـــد ب ــــدة علـــى عاا ــــد التلـــدير وايعتيازــــا  امل اقمــــك للت لـــ  علــــى قيـــامل ميــــيفان املــــدحاعا  
وتقلـــ  األ ـــااح املاليـــك الدوليـــك. وا ـــاحك ات منـــامن اليـــضف اتا جيـــك، حقـــد تـــدب منـــامن  ـــضف 

__________ 

 (4  McKinsey Global Institute, 2015, Debt and (not much) deleveraging :متـــــــــاح علـــــــــى الـــــــــرابة ،http://www.mcki 

nsey.com/insights/economic_studies/debt_and_not_much_deleveraging  ـــــــــرابة يف ـــــــــش علـــــــــى ال قـــــــــانان   25)ادزل
  .2016الملاين/يناير 

 ايف تدحقا   أ  املال )احا  األمين، سليا ا  
 ملوي ا  الاييا  املتحدة 

ضر   ضر اللرت )احا  األيسر، مؤكر 
  100اللرت املرجف، عند مستا  
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 ليــك عنــد  هــن األ ــال الــق تتــولف عــاملةع مــن الضقــا ا  واأل ــ م وعــب الســلش األ ا ــيك. ولاقــف 
 ها  األ ضا  احليك، يتضو تدمل القيا  الضا  عاملةع ذنقا  القياعا  األقملر أمهيك. تد
ويملــض تبــازؤ النمــا والتجــا ة الضــامليو وكــدة تقلــ  ايقتلــامل الضــاملا مضــاع حتــديا  جســيمك أمــا   -18

ــــك املســــتدامك، مــــا يقتيــــا ابــــا  تــــدابض مضاقســــك علــــى اللــــضد الــــازي واذقل يمــــا حتقيــــأ أهــــدات التنمي
 والضاملا يف األمدين القري  والبضيد مضاع.

  
 سياسات االقتصاد الملي لبناء القدرة على التميف في األمد القصير -ثانياً  

 
ممللمـــا تبـــو يف الفلـــل األول، تااجـــي البلـــدان الناميـــك عاليـــاع تـــازر جاهريـــك تـــرتبة   اكـــك  -19

ايقتلامل الضـاملا. وقـد تومـذ هـذك املخـازر كـنل  ـدما  ،ا يـك أو ماليـك أو قضهـا مـن اللـدما  
حتــتمخع عــن أبمــك اقتلــامليك. لــذا حمــن امل ــم أن تضمــل البلــدان علــى بنــار قــد قا علــى التنيــف يف 

 13د القريــ  قــا يتســع  ــا التنيــف مــش هــذك اللــدما  وتــداعياقا، وهــا مــا تضنســي ال ايــك األمــ
. ومينــن ا ــتخلهب الضــد مــن البلــدان الــق  حــت يف املا ــا يف 17مــن هــدت التنميــك املســتدامك 

التلدي ململل هذك اللـدما  عـن زريـأ عـدمل مـن السيا ـا  املااج ـك للتقلبـا  الدو يـك وقضهـا مـن 
 ا ــا  ايقتلــامليك، ب ــره بفيــف ااقــا  الســلبيك  ــذك اللــدما  علــى النمــا ايقتلــامليأملوا  السي

 والضمالك والفكا  األ ضف.
وقــد ا ــتجاأ عــدمل مــن البلــدان الناميــك ل بمــك املاليــك بتضيفيــيف التا ــش النقــدي واملــايل. حضلــى  -20

اللـضيد النقــدي، حترقــت بلــدان آ ـيايك عديــدة  ــا اعتمــامل  يا ـا  نقديــك تا ــضيك، حخفيــت قــل 
 مــن اندونيســـيا وتايلنــد وترقيـــا و  ا يـــك قا يــا والفلبـــو ومالييفيــا أ ـــضا  الفا ـــدة الــق قانـــت منخفيـــك
أ ــلع يف بضــع ا ــاي ، حيمــا مفيــت اللــو وا نــد أ ــضا  الفا ــدة وكــرو  ايعتيــازا النقــدي 
مضاع. وقـد مفيـت   ا يـك قا يـا أ ـضا  الفا ـدة ب ـنل قبـض  قـم ايعفـاه ا ـامل يف قيمـك عملت ـا 

. وجلــــو  بلــــدان أمرينــــا اللتينيــــك، قالدابيــــل وبــــضو وكــــيلا واملنســــيا، ات 2008يف أوامــــر عــــا  
ــــاملع األمــــر، لنن ــــا  ــــرعان مــــا قــــض  مســــا ها لتضتمــــد وــــا التا ــــش ت ــــك ب  ــــديد  يا ــــاقا النقدي

 .   5)النقدي، على قرا  البلدان اا يايك
وأمــا علــى اللــضيد املــايل، حقــد قانــت آ ــيا  ــباقك يف ابــا  التــدابض املاليــك، عيــد ا ــتحدقت  -21

يف املا ـــك مـــن النـــاتا احلـــا اذ ـــايل.  13اللـــو عيفمـــك تا ـــش مـــايل وا ـــضك النيـــاح تضـــاملل أقملـــر مـــن 
قتايلنــد و  ا يــك قا يــا و ــن احا ة ومالييفيــا، عــن اعتمــامل عــيف  تــدابض ماليــك   اع،تتــاان بلــدان أمــر  أييــ ومل

بدو ها. و لت البلـدان املتقدمـك الـق  قـيف  علـى ايقتياعـا  اليـريبيك،  قـيف  البلـدان اا ـيايك علـى 
م ـــا يش البـــع التحتيـــك. ويف أمرينـــا اللتينيـــك، تيـــمنت ا ـــااحيف املاليـــك اذنفـــاح املباكـــر، ملا ـــاع علـــى 

اقتياعــــا   ــــريبيك وعــــد عجلــــك اي ــــتملما ا  الضامــــك. و ــــم نت الدابيــــل عيفمــــك عااحيفهــــا بفييــــا  

__________ 

 من ا ا  األمم املتحدة .، A.09.II.D.16)نيايا يف وجنيف،  قم املبيش  2009تقرير التجا ة والتنميك، ، 2009األوننتامل،   5) 
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 ـــريبيك وامليفيـــد مـــن اي ـــتملما ا  الضامـــك وبرنـــاما ا ـــنان وا ـــش النيـــاح. وبامل  قـــل مـــن بـــضو وكـــيلا 
تخدمكع املـــاا مل الــق  اقمت ـــا يف  ــنامليأ تملبيـــت الضا ـــدا . أمــا البلـــدان الـــق عجــم اذنفـــاح الضــا ، مســـ

ـــاع أ ـــيأ، حقـــد آقـــر  ت يـــض مســـا ا  انفاق ـــا  ـــا األن ـــيك األكـــد تـــوقضاع علـــى أوـــا   صلـــا عيـــيفاع مالي
اذنتـــاق والضمالـــك. وا ـــاحك ات  لـــا، عمـــد  البلـــدان ات تضيفيـــيف براجم ـــا ايجتماعيـــك عـــن زريـــأ تـــدابض 

بيــاملة ا ــد األملج ل جــا  واملضاكــا  التقاعديــك،  ــدت تــاحض ا مايــك لــين للفكــا  األ ــضف  مشلــت
وقــد اعتمــد  هــذك الــداما اقتلــاملا  قــد ،   اع.ححســ ، واوــا للضمالــك ومســتا  اليلــ  النلــا أييــ

 قاأل جنتو والدابيل، واقتلاملا  أ  ر، قالسلفاملو  وقااتيماي وقا تا ينا وهندو ا .
ايف منــازأ وبلــدان ناميــك أمــر  اعتمــد   يا ــا  تا ــضيك أييــاع. حفــا أحريقيــا، اعتمــد وهنــ -22

عــــدمل مــــن البلــــدان عــــيف  عــــااحيف ماليــــك، من ــــا أوقنــــدا، وتــــانن، و  ا يــــك تنيفانيــــا املتحــــدة، وجنــــاأ 
  6)أحريقيــا، وقينيــا، وملــر، وامل ــرأ، وما ي ـــيا . وانت جــت باتســاانا وجنــاأ أحريقيــا وما ي ـــيا 

النقـــدي علـــى كـــنل أ ـــضا  حا ـــدة تفيـــك، حيمـــا اعتمـــد  بلـــدان ناميـــك أمـــر ، من ـــا  وـــا التيســـض
اقتلــاملا  منتجــك للــنفة قايحتــامل الرو ــا وقابامســتان، عــيف  عــااحيف ماليــك أو ا ــتخدمت ماا ملهــا 

 .   7)املتاعك ذنقا  القياعا  املاليك الق توقر  ب دة جرار األبمك املاليك
ازا النقــــد األجنــــ  والسيا ــــا  املاليــــك أملوا   يا ــــاتيك وأمــــضاع، كــــنلت  يا ــــا  اعتيــــ -23

حا قــك األمهيــك أييــاع يف ا ــتجابا  البلــدان ل بمــك املاليــك. حاعتيازيــا  النقــد األجنــ  قانــت هامــك يف 
التــوقض علــى التاقضــا  وا ــتدخدمت لتمايــل الضجــيف يف ميــيفان املــدحاعا  ومنــش اويــا  أ ــضا  اللــرت 

ويـــا  لنانــت لـــي آقــا  وميمــك علـــى املييفانيــك الضماميـــك لل ــرقا  املاليـــك يف البلــد. حلــا عـــد  هــذا اي
عـن التسـب  بيفيـاملة عـاملة يف مضـدي  التيـخم ومـن ل تـدين القيمـك حيلع وقض املاليك على الساار، 

ا قيقيــــك ملــــدمرا  األ ــــر املضي ــــيك، و ا ــــك أحقرهــــا. وا ــــتخدمت السيا ــــا  املاليــــك بــــدو ها ملنــــش 
 حضـت البنـايف التابضـك للدولـك وحـرة  ،انيـك ولـدعم اليلـ  النلـا. حفـا الدابيـل مـمللع عدو   ـا قك ا تم

 اي تمان ب دة لتضايع اننماال عرقك اذقراه يف البنايف اتا ك.
ــــذقر أن مض ــــم البلــــدان الــــق صننــــت مــــن ،ــــاوب األبمــــك بنجــــاح مســــتخدمكع  -24 ومــــن اجلــــدير بال

قلبـــا  الدو يـــك )وقضهـــا مـــن األملوا   قـــد ا ـــتفامل   ـــا ت ـــنيلك مـــن األملوا  السيا ـــاتيك املااج ـــك للت
تضلمتــي مــن األبمــا  الســابقك. حقــد اقتســبت بــبةر يف األقنــار األملوا  وهيــو  ال ــروت ليفيــاملة قــد قا 
علـــى التنيـــف مـــش اللـــدما  اجلديـــدة. ومـــن  لـــا مـــمللع مراقمـــك اعتيـــازا النقـــد األجنـــ ، ومفـــع 

ت أقـل تلـلباع. واعتمـد  هـذك البلـدان علـى وجـي اتلـاهب ملياوا الضامـك، واعتمـامل أن مـك لسـضر اللـر 
آليــا  ماليــك مااج ــك للتقلبــا  الدو يــك، عيــد تضــد  هــذك االيــا  اليــا  أ ا ــيك يف بفيــف عــدة آقــا  
األبمـــك. وأن ـــو  بضـــع ا نامـــا  املضتمـــدة ب ـــدة علـــى ايـــراملا  الســـلش األ ا ـــيك  ـــنامليأ تملبيـــت 

__________ 

 (6  L Kasekende, Z Brixova and L Ndikumana, 2010, Africa’s Countercyclical Policy Responses to the Crisis, 

Journal of Globalization and Development, 1(1):1–20. 
، A/11.II.D.3)نيايـا يف وجنيـف،  قـم املبيـش  2011تقريـر التجـا ة والتنميـك، ، 2011؛ األوننتامل، 2009األوننتامل،   7) 

 من ا ا  األمم املتحدة .
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علـــى اللـــنامليأ الـــق أن ـــكت ســـرو  الـــيفمن لتيســـض اذنفـــاح للتلـــدي لتقلبـــا  األ ـــضا . ومـــن األممللـــك 
حا ـــا، و ـــندوح  ا نـــاما  ـــندوح ايعتيـــازا النفيـــا يف أن ـــاي، و ـــندوح ملعـــم القيـــن يف با قينـــا

تضــــايع ايــــراملا  النحــــا  يف كــــيلا، وعســــاأ حــــا ع اتــــا  يف نيجضيــــا. قــــض أن قلــــك مــــن البلــــدان 
 ـــ  مملـــل هـــذك اللـــنامليأ لســـار ا ـــ . وهـــا مـــا  ضـــل امللـــد ة املضتمـــدة علـــى الســـلش األ ا ـــيك مل تن

 املساعدة اتا جيك ملااج ك اللدما  أمراع ي قع عني )ان ر الفلل الرابش .
ومل تنـــن وحـــرة أملوا  املا ة األبمـــك متســـاويكع أقنـــار األبمـــك املاليـــك، واوـــا تفاوتـــت بـــو البلـــدان  -25

بلـــدان الـــق عانـــت مـــن أبمـــا  علـــى نيـــاح وا ـــش يف بضـــع ا ـــاي . حفـــا عـــو عمـــد  بضـــع ال
 ــابقك ات ا ــد مــن تضر ــ ا لللــدما  وبنــار قــد قا علــى اي ــتجابك، حــ ن بلــدان أمــر  عديـــدة، 
و ا ــك األملج ملمـــلع من ـــا، مل تنــن صتلـــا املـــاا مل اليـــريبيك و/أو املاليــك اللبمـــك ل كـــيد اي ـــت ليف 

بمـك، قانـت ت ـنل نسـبك مرتفضـك مـن نا، ـا وملعم التضايف. ومرمل  لا أن ملياوا الازنيـك، يف بدايـك األ
 احلا اذ ايل حيما قان مستا  اعتيازياقا متدنياع وقانت تااجي عجيفاع قبضاع يف عساباقا اجلا يك.

قـــان   -وهـــا مقيـــا  قـــد قا علـــى اي ـــتجابك  -وتبضـــاع  ـــذك املؤكـــرا ، حـــ ن عييفهـــا املـــايل  -26
مـــن تلــا البلــدان مل تنــن مااتيــك لتحقيــأ ا ـــتقرا   ــيقاع جــداع. أ ــف ات  لــا أن هياقــل الضديــد 

مسـتدا  وتضـاتس  ـريش للقتلـامل. حقااعـد التلـدير قانــت  ـيقك جـداع، عيـد ي ـنل منـتا التلــدير 
يف املا ـــك مـــن جممـــا  اللـــامل ا . ويف الضديـــد مـــن ا ـــاي ، قابـــت آليـــا   50الر يســـا أقملـــر مـــن 

مايــك الفكــا  األ ــضف مــن الســنان. بمل علــى ا مايــك ايجتماعيــك الــق قــان مينــن تفضيل ــا آنــذايف  
 لا أن مض ـم هـذك البلـدان قانـت ما ـضك لـداما تابضـك للـندوح النقـد الـدويل تتيـمن أهـم مساقـا 
أهـــداحاع تتضلـــأ  فـــع التيـــخم ات أملج عـــد  نـــن، وال قيـــيف علـــى تـــاابن املييفانيـــك، وانضـــدا  اذنفـــاح 

دي لللــدما ، مــا ييفيــد مــن تقييــد قــد قا علــى انت ــاق ا ــاحيف للنمــا، وايحتقــا  ات املرونــك يف التلــ
. قـض أن مـن اجلـدير بالـذقر أن هـذك القـد ة ليسـت حتلـيل  8) يا ا  اقتلامل قلـا تا ـضيك املنحـى

عا ــل واوــا تتــوقر بــاذجرارا  الــق تتخــذها ا نامــك، مــن قبيــل بيــاملة اذيــراملا  يف األمــد القلــض 
. عــلوة علــى  لــا، حمــن املمنــن الضملــا  علــى و ــا ل  9)انيــكبيــاملة التيــخم أو مااج ــك عجــيف املييف  أو

ــن ا يــيف املــايل مــن اعتمــامل  يا ــا  حتفييفيــك،  مبتنــرة للخــروق مــن بــراقن أبمــك مــا. حفــا عــو قــد مين 
حـ ن اتيـا ا  ليسـت  ـدوملة  ــذك السيا ـا . ححـب عنـدما ينـان ا يــيف املـايل املتـاح للبلـد  ــدوملاع، 

، مــن أممللت ــا أملوا   10)يــأ ا ــتخدا  أملوا   يا ــاتيك بديلــكلــامل عــن زر حــ ن  ــك متســضاع  فــيف ايقت
يف عـــدمل مـــن البلـــدان الناميـــك اع السيا ـــك النقديـــك. ومينـــن اللجـــار ات تليـــو السيا ـــا  النقديـــك عاليـــ

__________ 

 (8  R Gottschalk, 2015, The effectiveness of International Monetary Fund/World Bank-funded poverty reduction 

strategy papers, in: Y Bangura, ed., Developmental Pathways to Poverty Reduction (London, Palgrave Macmillan). 
 )يناقش هذا الفلل قياأ املرونك يف براما  ندوح النقد الدويل املتضلقك با د من الفقر وتيسض النما .

 .2014األوننتامل،   9) 
 (10  R Gottschalk and L Bolton, 2009, Macroeconomic policy, stimuli, aid and budgeting: What options?, Institute 

of Development Studies Bulletin, 40(5):78–88. 
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عيـــد مينـــن الســـييرة علـــى اليـــ ا  النا ـــك عـــن التيـــخم بفيـــل الســـياح الضـــاملا ا ـــايل املتســـم 
واتل ـــك أنـــي عيملمـــا ينــان ا يـــيف املـــايل  ـــيقاع،  ـــ  البحـــد عـــن  اع.سضــدي  تيـــخم متدنيـــك جـــد

حسحك يف منان آمر، من ملل تليـو السيا ـا  النقديـك مـمللع وحقـاع ألهـدات تيـخم أعلـى )علـى 
 أن تبقى مضتدلك  أو بت جيش البنايف على اذقراه لتاليد ا تملما ا  انتاجيك وحرهب عمل ي قك.

، حــ ن ا ــااحيف املقدمــك علــى اللــضيد النقــدي قــد ت ــمل مفــع أ ــضا  وعلــى  ــا مــا  دقــر أعــلك -27
الفا ــدة وكــرو  ايعتيــازا، يف عــو قــد تتيــمن السيا ــا  املاليــك ا ــتخدا  البنــايف لتاجيــي اي تمانــا  
 ـــــا القياعـــــا  املنتجـــــك وامل ـــــا يش اللـــــ ضة واملتا ـــــيك ا جـــــم والفكـــــا  الســـــنانيك الفقـــــضة. و ـــــك أملاة 

 يدســلة علي ــا اليــار أقنــار األبمــك األمــضة ولنن ــا ا ــتدخدمت مــلل أبمــا   ــابقك،   يا ــاتيك أمــر ، مل
هــا  ــاابة  أ  املــال علــى التــدحقا  اتا جــك. حقــد ا ــتخدمت مالييفيــا مــمللع هــذك األملاة مــلل األبمــك 

، و ـــاهم ا ـــتخدام ا يف ا ـــتضاملة عاحيت ـــا ايقتلــــامليك 1997املاليـــك ال ـــرح آ ـــيايك الـــق انـــدلضت عـــا  
ريضاع. وهــا أملاة منا ــبك ب ــنل مــاهب للبلــدان الــق يتــدج مســتا  اعتيازياقــا الدوليــك، وأهــم مــا حي ــا  ــ

أوــا بلــأ عيــيفاع للسيا ــا  النقديــك التا ــضيك وحتــال ملون مفــع قيمــك الضملــك ب ــنل مفــر . ويــدل  لــا 
ا ب ـــنل منفـــرمل علـــى أن ا يـــيف السيا ـــال املتـــاح للضمـــل ي ينحلـــر يف وحـــرة األملوا  الـــق تضمـــل قـــل من ـــ

واوـــا يـــرتبة ســـد  مـــا تتحلـــى بـــي ا نامـــك مـــن مرونـــك يف املا ة  يا ـــا  ايقتلـــامل النلـــا، األمـــر الـــذي 
ينيــاي علــى ا ــتخدا  ت ــنيلك مــن األملوا  السيا ــاتيك ب ــنل متــيفامن لتحقيــأ أقلــى أقــر  نــن. و ــذك 

  للحفـــال علـــى مســـتا  املرونـــك أمهيـــك عيايـــك يف صنـــو ا نامـــك مـــن مااج ـــك حـــ ا  النســـامل واألبمـــا
الن ـا  ايقتلـاملي والـدمل والضمالـك يف البلـد ومـن ل هلايـك ا ياقـل اذنتاجيـك للمرعلـك التاليـك مـن التا ــش 

 ايقتلاملي وملعم الفقرار والفكا  األ ضف.
  

 السياسات الصناعية لتحقيق القدرة على التميف في األمد البعيد -ثالثاً  
 
مــــن أهــــدات  9تتجلــــى األمهيــــك احا يــــك للتلــــنيش مــــن أجــــل التنميــــك املســــتدامك  يف ا ــــدت  -28

التنميــك املســتدامك الــذي يــدعا ات تضيفيــيف التلــنيش ال ــامل واملســتدا  ات جانــ  تيــاير البــع التحتيــك 
القــامل ة علــى التحمــل وت ــجيش ايبتنــا . قــض أن األبمــا  واللــدما  ايقتلــامليك اتا جيــك املن ــو 

آحـــاح التلـــنيش اع ي قـــدمل ا ـــتقرا  ايقتلـــامل النلـــا يف األمـــد القلـــض ححســـ ، واوـــا قـــد قـــدمل أييـــ
والنمـــا يف األمـــد األبضــــد، ن ـــراع ات اعتمـــامل التنميــــك يف جاهرهـــا علـــى مســــا  متاا ـــل. وقـــد يتضرقــــل 

 القـــد ا  واملؤ ســـا  اذنتاجيـــك أو يتحـــال مســـا ك نتيجـــك  ـــدما  ايقتلـــامل النلـــا وا ـــتمرا  بنـــار
ه اكـتي، ممللمـا ثــد  عنـدما يـؤملي تقلــيص اي ـتملما ا  يف البــع التحتيـك الضامـك مــن أجـل تســديد 
الــدين الضــا  ات مفــع  ليــك اي ــتملما ا  اتا ــك، أو عنــدما يــؤملي تقلــ  أ ــضا  اللــرت النــاتا 
عــن تقلــ  تــدحقا   أ  املــال ات ا ــد مــن تناحســيك اللــامل ا  وعرقلــك التلــنيش. ومــن عســن ا ــ  

هـــذك الضلقـــك الســـببيك تضمـــل يف اي،ـــاهو مضـــاع، حالتلـــنيش والتنايـــش يف أن ـــيك أعلـــى انتاجيـــك مـــن أن 
كـــــوني أن ثـــــد مـــــن تضـــــره ايقتلـــــامل ات اللـــــدما  اتا جيـــــك ويضـــــيفب األقـــــر اذ ـــــا  للسيا ـــــا  

 اللناعيك على التنميك.
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يــش مــا ق نيــاح اليف اعــك ومــن أهــم مســا  املســا ا  اذوا يــك األقملــر  اعــاع اي،ــاك  ــا التنا  -29
وانتــاق الســلش التقليديــك. وينفــل هــذا املســا  حتــال األيــدي الضاملــك و أ  املــال تــد  ياع  ــا التلــنيش 
واتدما  واألن يك ايقتلـامليك ا ديملـك، مـا يـؤملي ات بيـاملة اذنتاجيـك وتا ـش مـاا مل الـدمل. وتنـتا 

تــــدما  وي تتنــــل علــــى  ــــناعك  ــــدملة وا ــــضاع مــــن الســــلش وااع ايقتلــــاملا  املتقدمــــك بــــدو ها زيفــــ
عمامـــاع. وللتنايـــش ايقتلـــاملي ملو  هـــا  قـــذلا يف قـــد ة ايقتلـــامل علـــى التنيـــف، أي قد تـــي علـــى 
التضــايف مـــن اللــدما  الـــق تيفثـــي عــن مســـا  النمـــا الــذي مل ق عليـــي وتســـب   قــاملاع اقتلـــاملياع. وقـــد 

املة ات  ــــابأ ع ــــدك )بفيــــل يتمتــــش اقتلــــامل مــــا بالقــــد ة علــــى التنيــــف لقد تــــي ببســــازك علــــى الضــــ
أو جـــرار ت يـــضا  يف هياقلـــي اللـــناعيك أو   حتـــاي  مااتيـــك يف مســـتا  اليلـــ  علـــى منتجاتـــي مـــمللع 

امل نيـــك )بتحـــال الضاامـــل اذنتاجيـــك  ـــا قياعـــا  أقملـــر انتاجيـــك  أو بســـب  ت ـــضا  اقتلـــامليك أقـــل 
يـــــك أ ـــــش أو تنـــــتا منتجـــــا  جذ يـــــك )قـــــون تضتمـــــد امللـــــانش القا مـــــك تننالاجيـــــا  أو أوازـــــاع تن يم

 جديــدة . ويف اقتلــامل يتســم بقــد س قــاتس مــن التنــا  يــرجف أن تتخــذ  يــش هــذك اي ــتجابا  كــنلع 
 : 11)على النحا التايل ،حضايع 

مــــن املــــرجف أن يــــؤملي اتســــا  قاعــــدة اذنتــــاق والتلــــدير ات تضــــايع اللـــــدما   )أ  
  ناعا  أمر  عاملك يف البلد؛ايقتلامليك السلبيك بتقلبا  مااتيك يف األ ضا  تدعم 

ييسر اتسـا  قاعـدة اذنتـاق أييـاع اعـاملة تاجيـي الاظـا ف و سو  األمـاال بضيـداع عـن  )أ  
 اللناعا  األقملر توقراع بلدمك اقتلامليك ما؛

تتميــيف ايقتلــاملا  املتناعــك عمامــاع سؤ ســا  مليناميــك قــامل ة علــى التنيــف  ــريضاع  )ق  
 امل تننالاجيا  أو أكنال تن يميك جديدة.مش ظروت الساح املت ضة باعتم

وتؤقــد األلــا  التجريبيــك األمــضة أن البلــدان الــق تتميــيف  ياقــل انتاجيــك متناعــك صيــل ات أن  -30
 . 12)تتســم بقــد ة أقــد علــى التنيــف وقابليــك أملج للتقلبــا  يف أوــا  اذنتــاق واي ــت ليف واي ــتملما 

  اللــلك بــو التنايــش والتقلبــا  يف  ــياح زفــرا  التنايــش 2012وقــد مل   بابــاجيا جيا و ــباتاحا ا )
زفـرة مـلل السـناا  اتمسـو املا ـيك، سـا ي ـمل األممللـك امل ـ ا ة  61الاا ضك وعدملا مـا جمماعـي 

يف تايلنـــد وكـــيلا ومالييفيـــا ابـــان عقـــدي الســـبضينا  والملمانينـــا . وبينـــت الد ا ـــك أن هـــذك اليفـــرا  
.  13)أ وــــا النــــاتا يف البلــــدان الناميــــكاملا ــــك يف مســــتا  تذبــــذ يف 17ا تبيــــت باعفــــاه متا ــــيي 

ويســاعد التنــا  اجل ــرايف قــذلا يف ا ــد مــن كــدة التقلبــا . حالبلــدان الــق ت قــيف  ــامل اقا ج راحيــاع 
__________ 

 (11  E Hill, T St. Clair, H Wial, H Wolman, P Atkins, P Blumenthal, S Ficenec and A Friedhoff, 2011, Economic shocks 

and regional economic resilience, Macarthur Foundation Network on Building Resilient Regions Working Paper No. 

2011-03. 
 AM Mobarak, 2005, Democracy, volatility and economic development, The Review of Economics andان ـــــــــر مـــــــــمللع:   12) 

Statistics, 87:348–361؛ وW Moore and C Walkes, 2010, Does industrial concentration impact on the relationship 

between policies and volatility?, International Review of Applied Economics, 24:179–202. 
 (13  C Papageorgiou and N Spatafora, 2012, Economic diversification in low-income countries: Stylized facts and 

macroeconomic implications, International Monetary Fund Staff Discussion Note SDN/12/13. 
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أقـــرأ ات ا ـــتضامل التقلبـــا  مـــن كـــرقا  ا التجـــا يو وأقملـــر عر ـــك لللـــدما  اتا جيـــك. وباملقابـــل، 
التقلبـــا  يف تتلـــف البلـــدان واملنـــازأ كـــديدة الـــ ابة حـــ ن التنايـــش اجل ـــرايف لـــروابة عنـــدما ي تنـــان 

 . 14)ثد من تضر  ا لللدما  اتا جيك ايقتلامل اتا جيك من كوني أن
ويف الســـياح الـــراهن املتســـم بانـــدماق ،ـــا ي وانتـــاجا متيفايـــد بـــو تتلـــف أ ـــار الضـــامل، يتمملـــل  -31

ذي تااج ــــي ايقتلـــاملا  الناميــــك يف  ــــمان أن تنــــان م ــــا قت ا يف التحـــدي السيا ــــال اجلــــاهري الــــ
كـبنا  التجـا ة واذنتـاق الضامليـك عنلـراع مـن عـدة عنا ـر متناملـك ي ـ اتيجيك اوا يـك ترقـيف علـى  ـرعك 
تنــاين  أ  املــال والتنايــش ايقتلــاملي والتيــاير التننالــاجا وملــأ حــرهب الضمــل اجليــدة. ومــن امللحــال 

يجيك مشلــــت، يف اللــــف األول مــــن ايقتلــــاملا  ا ديملــــك الض ــــد بالتلــــنيش يف كــــرح أن هــــذك اي ــــ ات
آ ـــيا، تلـــنيضاع بـــديلع لل ـــتضامل )مق نـــاع با،ـــاك  ـــا التلـــدير  يف مســـضى للتحـــال مـــن ،ميـــش الضنا ـــر 

 .   15)تا ملة ات انتاج ا  لياع املس
ك ن ـــــيك، مـــــش عـــــاملة وتن ـــــر بلـــــدان ناميـــــك عديـــــدة عاليـــــاع يف اعتمـــــامل ا ـــــتجابا   يا ـــــاتي -32

. وا ا قـــان تفـــاو  التحـــديا  والقيـــامل بـــو  16)السيا ـــا  اللـــناعيك مـــرة أمـــر  ات جـــداول عمل ـــا
البلـــدان ينفـــا جـــدو  التقليـــد لـــد  اتـــي، حـــ ن  ـــك مل و ـــاع  يا ـــاتيك عرييـــك مينـــن ا تخل ـــ ا مـــن 

 ،ا أ التلنيش الناجحك.  
اعتمــامل جمماعــك  عمــك للنمــا، وهــا مــا يقتيــاحــوويع، ي بــد مــن اعتمــامل  يا ــا  اقتلــامل قلــا ملا -33

ايقتلــــامل مــــن أجــــل تن ــــية اي ــــتملما  ومااج ــــك أي تــــوقض  ــــا  لللــــدما   ذاقاملــــك مــــن أملوا  هــــ
اتســم النلــف  ،والتقلبــا  ايقتلــامليك علــى الرحــاك ايجتمــاعا وتنــاين  سو  األمــاال. حفــا اللــو مــمللع 

با تفــا  مســتا  اي ــتملما  يف البــع التحتيــك   اع الملــاين مــن ع ــد اذ ــلح )مــن ميلــش التســضينا  حلــاعد
"تلـــنيش قـــا م علـــى اي ـــتملما ا  ومضـــيفب لـــرأ   وتيـــاير ا ياقـــل اللـــناعيك. وقـــامل  لـــا ات انت ـــاق مســـا 

املــــال، تقــــا  بــــي أ ا ــــاع مؤ ســــا  تابضــــك للدولــــك يف عــــدمل مــــن اللــــناعا  الر يســــيك، وكــــرقا  متضــــدملة 
ــــا. ــــدي  اجلنســــيا  يف  ــــناعا  التننالاجيــــا الضلي ــــاحرة األي وقــــد صخيــــت هــــذك اي ــــتملما ا ، مق نــــكع ب

 ، انت جــت بعامــك اللــو حتــايع 2002-1998الضاملــك الرميلــك، عــن عرقــك تلــدير قايــك. ومــلل الفــ ة 
علـى  ــضيد السيا ــك الضامــك يف ازـا  املســا  السيا ــال اجلديــد حتـت كــضا  "بنــار جمتمــش منســجم"، وأمل   

قيــيف، الــق قانــت تنلــ  قبــل  لــا علــى ا ــلح الســاح ووــاك ب ـــنل هــذا التحــال ات تا ــيش بــؤ ة ال  
__________ 

 (14  A Farshbaf, 2012, Does geographical diversification in international trade reduce business cycle volatility? ،
  25)ازدلـش عليـي يف  http://www-scf.usc.edu/~farshbaf/job_market_paper_arian_farshbaf.htmمتاح علـى الـرابة: 
  .2016قانان الملاين/يناير 

، من ــا ا  األمــم املتحــدة ؛ E.94.II.D.26)نيايــا يف وجنيــف،  قــم املبيــش  1994تقريــر التجــا ة والتنميــك، ، 1994 األوننتــامل  15) 
 ، من ا ا  األمم املتحدة .E.97.II.D.8)نيايا يف وجنيف،  قم املبيش  1997والتنميك، تقرير التجا ة ، 1997األوننتامل 

 JM Salazar-Xirinachs, I Nübler and R Kozul-Wright, eds., 2014, Transforming Economies: Makingان ــــــــــــــر مــــــــــــــمللع:   16) 

Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development (Geneva, International Labour Organization) ،؛ واألوننتـــــامل
 ، من ا ا  األمم املتحدة .E.15.II.D.3)نيايا يف وجنيف،  قم املبيش  2015تقرير التننالاجيا وايبتنا ، ، 2015
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 ــيأ، لت ــمل ايــلر اهتمــا  أقــد بالنتــا ا ايجتماعيــك والبيكيــك، و ا ــك اتســا  أوجــي اللمســاواة وتفــاقم 
 . 17)اي تقياأ ايجتماعا"

ـــك صايـــل اي ـــتملما  مـــن اذيـــراملا   اع،قانيـــ -34 ن ـــراع لل تبـــا  القـــاي بـــو اي ـــتملما  والتنايـــش، وأمهي
احتجــيفة، يتضــو علــى الــدول أن ترحــش أ بــاح املؤ ســا  ات مســتا  يفــاح مــا تنتجــي تفــاعل  الســاح 
  املضتــاملة، وأن تيــمن ا ـــتخدا  هــذك األ بـــاح لــدعم ميـــك التنايــش والتحـــال اذنتــاجا. حقـــد صيــيف تســـا  

النما يف كرح آ يا منذ ميلش الملمانينا  بضلقك وقيقك بو ا ناما  وم ا يش األعمال، عيـد هيـو  
ا نامــا  ظروحــاع تســمف بتحقيــأ أ بــاح ،ا يــك أعلــى  ــا تتيحــي ظــروت الســاح الضامليــك لــاي تــدملقا، 

 . 18)امهوو مل  ال رقا  اجلميل با تملما  جيفر قبض من أ باع ا بديع من تابيض ا على املس
يف عـو مينـن تيبيـأ األملوا  املاليـك وقضهـا قلـداع علـى  ـناعا  بضين ـا يف أوقـا   اع،وقالمل -35

 ــدملة، ينب ــا تضيفيــيف اي ــتملما  ب ــنل مــاهب يف اللــناعا  الــق تنيــاي علــى أقــد امنانــا  علــى 
 ـــــد  ـــــضيد تيـــــاير امل ـــــا ا  وحتقيـــــأ وحـــــا ا  ا جـــــم وبيـــــاملة اذنتاجيـــــك ومـــــن ل  حـــــش مضـــــدي  عا

اي ــتملما . ويتفــاو  امتيــا  القياعــا  واللــناعا  املضنيــك الــق يلــيف  ملعم ــا بالسيا ــا  اللــناعيك 
مــن بلــد ات آمــر، وحقــاع ملنــامن القــاة وامنانــا  حتقيــأ ميفايــا نســبيك مليناميــك. حفــا أمرينــا اجلنابيــك، 

تضيــا األولايــك  - الــق صتلــا قاعــدة  ــناعيك وا ــضك حضــلع  -علــى  ــبيل اململــال، يلعــ  أن الدابيــل 
اع احــاع من ــا  -أو وقــااي نيــا  ومــاامل اللــيدلك، حيمــا تــؤقر لقياعــا  مملــل الســلش الرأمساليــك واذلن و 
تضيفيــــيف التننالاجيــــا ا يايــــك، وتننالاجيــــا  املضلامــــا   -بــــالقيامل النا ــــك عــــن  ــــ ر  ــــاق ا احليــــك 

 وايتلاي  والقياعا  الملقاحيك. 
 ة ات أن تنفيـذ ا ـ اتيجيك التنـا  بفضاليـك يتاقـف علـى ان ـار هينـل وأمضاع، من امل م اذكـا -36

مل م من املؤ سـا  الضامـك واتا ـك، وتيـاير بضوقرازيـك قايـك وقفـؤة علـى أقـل تقـدير. وقـد ما  ـت 
، مــن مــلل تيــاير املؤ ســا  الــق "قفــارة التنيــف"ايقتلــاملا  الناجحــك يف املا ــا مــا يســمى 

ة يبملهـا  األن ـيك القا مـك وتفسـف يف الاقـت  اتـي اجملـال ملسـا ا  جديـدة تاحر بيكك اقتلامليك مستقر 
   من األن يك وتدعم ا وت جش التياير التننالاجا. 

 آفات التعاو  -رابعاً  
 
ان مـــــا تااج ـــــي القـــــد ة علـــــى التنيـــــف مـــــش التقلبـــــا  ايقتلـــــامليك والتنميـــــك املســـــتدامك مـــــن  -37

امل املــيفمن يقتيـــا بيـــاملة حضاليــك وكـــفاحيك املؤ ســـا  الـــق حتــديا  نا ـــك عـــن األبمــا  املتنـــر ة والرقـــ
ــــك. حتنفيــــذ  يا ــــا  ايقتلــــامل النلــــا التا ــــضيك أو اذ ــــلعا   تتــــات ا اقمــــك ايقتلــــامليك الضاملي

ك املاليــك، علــى  ــبيل اململــال، ينــان أقملــر حضاليــك عنــدما  ــري بالتنســيأ بــو البلــدان. وينب ــا يــالتن يم
__________ 

 (17  JM Salazar-Xirinachs, I Nübler and R Kozul-Wright, eds., 2014. 
)باذننلييفيــــك ،  E.04.II.D.29)نيايــــا يف وجنيــــف،  قــــم املبيــــش:  2004والتنميــــك، تقريــــر التجــــا ة ، 2004األوننتــــامل،   18) 

 من ا ا  األمم املتحدة .
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قملـــر مشـــايع واكـــراقاع ل زـــرات، وأن تتنـــاول األ ـــباأ اليايلـــك األجـــل أن تنـــان ا ياقـــل املؤ ســـيك أ
لــدو ا  اينتضــاال والرقــامل، وحتــد  مــن تــداعياقا علــى البلــدان الناميــك. ا ــاحك ات  لــا،  ــك امنانــا  
ها لك لتضيفييف التضاون وال ـراقك اذنتـاجيو علـى نيـاح أ ـ ر، وهـا مـا ي ـ د عليـي تـا يب التضـاون بـو 

نـــاأ والنمـــا ق الناكـــكك للتضــاون حيمـــا بـــو بلـــدان اجلنــاأ وال ـــراقا  المللقيـــك. وتنـــد ق ال ــمال واجل
، الـذي يرقـيف علـى 17هذك املسا ل  من القاعـدة الضرييـك لل ايـا  التابضـك  ـدت التنميـك املسـتدامك 

 اعيار ال راقك الضامليك من أجل التنميك املستدامك.
ـــي، مـــن  -38 ومـــن ال ـــااهد الـــق أبربقـــا الـــدو ا  الســـابقك يجتمـــا  اتـــدار املتضـــدمل الســـناا  أن

ـــــل والتجـــــا ة  ـــــاأ، مينـــــن للتضـــــاون ايقتلـــــاملي يف جمـــــاي  التماي ـــــدان اجلن ـــــو بل من ـــــا  التضـــــاون ب
واي ـــتملما  والتننالاجيـــا حيمـــا بـــو البلـــدان الناميـــك أن يســـ م يف التلـــدي للتحيـــيفا  والمل ـــرا  الـــق 

ي الن ـــا  ايقتلـــاملي الـــدويل. حالتضـــاون بـــو بلـــدان اجلنـــاأ يقـــا  علـــى التفـــاهم امل ـــ يف ويتـــيف تضـــ  
عـــاحيفاع قايـــاع ذ ـــامل كـــراقا  جامضـــك بـــو البلـــدان الـــق ،مـــش بين ـــا قاا ـــم م ـــ قك مضينـــك هينليـــك أو 

ؤ سـيك اقليميك على  ـضيد ال ـروت ايجتماعيـك ايقتلـامليك. ويسـاعد التضـاون علـى بنـار القـد ا  امل
وي ــــجش البلــــدان امل ــــا قك علــــى التلــــدي  يا ــــياع وتقنيــــاع لللــــدما  اتا جيــــك وألوجــــي القلــــا  يف 

   على ميك التنميك واليل  الضاملا.املؤ سا  الضامليك واذقليميك الق تؤقر 
ناميـــك عديـــدة تســـضى ات تفـــاملي ملو ا  اينتضـــاال والرقـــامل وبيـــاملة اع أن بلـــداناع وقـــد  دقـــر آنفـــ -39

ــــك قيــــمانك  قــــد قا ــــا  الدولي ــــأ بيــــاملة عجــــم ايعتيازي علــــى التنيــــف يف األمــــد القريــــ  عــــن زري
 مايت ــا مــن أي  ــدما  ما جيــك مقبلــك. قــض أن  ــضا قــل ملولــك علــى عــدة ملراقمــك اعتيازيــا   
قبــــضة مــــن النقــــد األجنــــ  قــــد ي الــــا مــــن تنــــاليف الفــــرهب البديلــــك، ملا ــــاع ا ا قانــــت هــــذك 

اعفــاه هــذك ايعتيازــا  لــد  الضديــد مــن البلــدان الناميــك يف ااونــك  ايعتيازــا  مق  ــك. ويملــض
،ــاك آليــا  اتســاقاع األمــضة كــااقل ب ــون تنــاليف الفــرهب البديلــك. وقــد يســاعد اعتمــامل وــا أقملــر 

التـومو اتــا جا  ـد امــتلي  ايقتلـامل النلــا يف ا ــد مـن ا اجــك ات مراقمـك اعتيازيــا  قبــضة 
   و ا  اينتضاال والرقامل الضامليك.ااج ك ملمن النقد األجن  مل

وهنــايف م ــاهر وا ــحك حضــلع لامنانــا  الــق ينيــاي علي ــا التنســيأ النقــدي. حفــا ت ــرين  -40
، اعتمـــد ن ـــا  ايعتيـــازا ايحتـــاملي للاييـــا  املتحـــدة، علـــى  ـــبيل اململـــال، 2008األول/أقتـــابر 

و  ا يــــك قا يــــا و ــــن احا ة واملنســــيا. ترتيبــــا  مبامللــــك مــــش أ بضــــك اقتلــــاملا  ناكــــكك هــــا الدابيــــل 
يف أو وبــا الا ـيى وال ـرقيك مــش  وتا ـش نيـاح ترتيبـا  املبامللــك واتفاقـا  اعـاملة ال ــرار لي ـمل بلـداناع 

 ،2010امللــــرت املرقــــيفي األو و  وملــــرت الســــايد املرقــــيفي وملــــرت  ايســــرا املرقــــيفي. ويف عــــا  
هـــا منتـــ  لـــا   -ن ـــكت وعـــدة مراقبـــك مـــاي زابضـــاع متضـــدمل األزـــرات وأ  ابـــذ  مبـــامل ة ت ـــيان

لر ـــد مؤكـــرا  املخـــازر  -" با ـــد قلقـــك"ايقتلـــامل النلـــا التـــابش لرابيـــك أمـــم جنـــاأ كـــرح آ ـــيا 
الناكــكك وتقــدي حتلـــيل   يا ــاتيك للـــدول األعيــار. وثــأ للـــدول األعيــار اقـــ اه عــدة أ ـــضات 

د مبلـــــ   نـــــن. ويف مـــــن مبلـــــ  مســـــامهاقا، علـــــى أن اـــــال للبلـــــدان األ ـــــضف ا لـــــال علـــــى أقـــــ
مليــا  ملوي . قــض  240مليــا  ملوي  األ ــليك ات  120، تيــاعف عجــم ايتفــاح مــن 2014 عــا 

أن ترتيبــــا  املبامللــــك هــــذك مل تدســــتخد  قــــة،  ســــا ألن ا لــــال علــــى  ــــيالك قبــــضة يقتيــــا اعتمــــامل 
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 النفـا  مـن برنـاما مـن بـراما  ـندوح النقـد الـدويل ينيـاي علـى أنـاا  ايكـ ازا  الـق أ ـ مت يف
 هذك الداما بضد عدو  األبمك املاليك يف آ يا.

ومــــن األممللــــك األمــــر  اجلــــديرة بالــــذقر للــــنـد دا اذقليميــــك املتبضــــك ابار هــــذك املســــا ل  ــــندوح  -41
اعتيــازا أمرينــا اللتينيــك و ــندوح النقــد الضــر ، اللــذان يــدعمان ميــيفان املــدحاعا  عــن زريــأ تنييــف 

اتفـــاح  32ل بلـــد مســـتفيد علـــى عـــدة. ووق ـــش ملـــرت اللـــو ال ـــض  كـــرو  اذقـــراه مـــش ظـــروت قـــ
مبامللــك قنــا ا لتيســض التجــا ة والتنميــك مــش بلــدان متقدمــك وناميــك مضــاع. وقــد تتــيف هــذك ايتفاقــا ، كــووا 
كــون مبــامل ا  مملــل مبــامل ة ت ــيان  مــاي، كــبنك أمــان أقــا  يف األمــد القريــ  للبلــدان الناميــك وحتــد  مــن 

ين اعتيازيــا  قبــضة مــن النقــد األجنــ . ومينــن ا ــتملما  جــيفر مــن هــذك املــاا مل بضــد ا اجــك ات تنــد
  لا يف م ا يش زايلك األمد يف جمايل البع التحتيك وتنايش ا ياقل ايقتلامليك.

وعلى  ضيد التجا ة، مينـن ل  ـااح اذقليميـك أن تا ـش نيـاح السـاح وتفـتف أمـا  البلـدان  -42
اليلــــ  علــــى منتجــــا  بضيــــ ا الــــبضع مــــن مــــلل تازيــــد الــــروابة التجا يــــك الناميــــك حر ــــاع لتضيفيــــيف 

واي تملما يك. وي بد من حتديد القيامل الر يسـيك الـق تضرقـل التنامـل اذقليمـا مـن أجـل تضيفيـيف التجـا ة 
اذقليميك للن ـاه بالقـد ا  اذنتاجيـك. وت ـض ال ـروت الـق مينـن للتجـا ة يف ظل ـا أن تلـبف  رقـاع 

مليــك تنامـــل اقليمــا ات  ــرو ة أن يتجـــاوب األمــر حتريــر التجـــا ة وتيســضها وأمهيــك املمـــاق للنمــا يف ع
السيا ــا  التجا يــك يف ازــا   يا ــال أو ــش ي ــدت ات تيــاير القــد ا  اذنتاجيــك علــى اللــضيدين 

 حــ ن مااتيــك، قــض ،ا يــك وبيكــك اليلــ  يف عــاملا تراجــش هنــايف ينــان وعنــدما . 19)الــازي واذقليمــا
القا مـك علــى التلــدير تبـدو  ــدوملة. ويف ظــروت ق ـذك، حــ ن التنيــف مــش  النمــا ا ــ اتيجيا  آحـاح

الــديناميا  املت ــضة للقتلــامل الضــاملا ينيــاي باليــرو ة علــى اعتمــامل متيفايــد علــى األ ــااح اذقليميــك 
ن أن واحليــــك. قــــض أن التنامــــل اذقليمــــا علــــى تتلــــف املســــتايا  يااجــــي حتــــديا  متناعــــك، ومينــــ

 ت مل ا لال زا فك من السيا ا  واتيا ا  املؤ سيك.
وتتاقـف امنانيــك التحــال الســريش ات ا ـ اتيجيك اقليميــك للنمــا قا مــك علـى اليلــ  علــى وجــامل  -43

علقـــك وقيقـــك بـــو ا ينـــل القيـــاعا لانتـــاق احلـــا واليلـــ  النـــاتا علـــى مســـتا  البلـــدان املضنيـــك. وقـــد 
اجـي مـاهب يف البلـدان الـق ت ـنل السـلش األ ا ـيك األوليـك نسـبك قبـضة مـن تنان هـذك اللـلك  ـضيفك ب

  ـــذك اذنتاجيـــك القـــد ا  قانـــت ا ا  ـــضابكع  أقملـــر البلـــدان بـــو اذقليمـــا التنامـــل وينـــان  ـــامل اقا.
 بالد جــك يضتمــد اقلــيم يف تاجــد الــق البلــدان أن  لــا و ــب  تناعــاع، أقــل واقتلــاملاقا وــااع  أقــل البلــدان
 ــــيك لــــن تنــــان يف و ــــش يتــــيف  ــــا تلبيــــك اعتياجــــا  بضيــــ ا الــــبضع األ ا الســــلش انتــــاق علــــى األوت

املتيفايــــدة للســــلش امللــــنضك والســــلش اذنتاجيــــك. وبالتــــايل حــــ ن  ــــك علقــــك ا ابيــــك بــــو امنانــــا  التنامــــل 
 اذقليما والسيا ا  امللممك ل  يب ا تقرا  ايقتلامل النلا اليايل األمد.

ياع مــش الرسيــك ال ــاملك للتنميــك، مينــن أييــاع تضيفيــيف التجــا ة اذقليميــك مــن مــلل تنســيأ وصاكــ -44
اي ــتملما  يف اجملــاي  اي ــ اتيجيك قالنقــل اذقليمــا وقــض  لــا مــن البــع التحتيــك الفرعيــك. وملســولك 

__________ 

ـــــش  2013تقريـــــر التنميـــــك ايقتلـــــامليك يف أحريقيـــــا، ، 2013ان ـــــر مـــــمللع األوننتـــــامل،   19)   E.13.II.D.2)جنيـــــف،  قـــــم املبي
 )باذننلييفيك ، من ا ا  األمم املتحدة .
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اعليك البــال  البــع التحتيــك اذقليميــك  ــلك وقيقــك يف هــذا اللــدمل، ي  ــيما يف البلــدان الناميــك قــض الســ
يف أمرينــا اللتينيــك  الــق تتقا ــم  2يف أو وبــا و 2يف آ ــيا و 12يف أحريقيــا و 16بلــداع ) 32عــدملها 

مسك م  قك ها عد  وجامل منفـذ مباكـر ات البحـر عأـد أ ا ـي ا، وهـا مسـك ملـحابك يف النملـض مـن 
 األعيان ببضدها عن األ ااح الر يسيك.

ســاح وعــدها، حلــن ميلــا أي بلــد يتضــازى التجــا ة الدوليــك  ــا  ولــا تدرقــت املســولك لقــا  ال -45
أن يتخلـــــص يف نيـــــاح عاامـــــل انتاجـــــي التقليديـــــك )امليفايـــــا النســـــبيك . بيـــــد أن تيـــــاير ند ـــــم اذنتـــــاق 
اذقليما يقا  على  يا ا  تتخيـى حتريـر التجـا ة ات حتايـل أوـا  اذنتـاق السـابقك. وينـيف  التضـاون 

ســا ل الفنيــك )مملــل عــااجيف التجــا ة وقااعــدها ، لنــن قلمــا أ ــبحت ن ــم الرمســا ات ال قيــيف علــى امل
اذنتــــاق والتجــــا ة أقملــــر تنــــاملع حيمــــا بــــو البلــــدان املتجــــاو ة، بامل  ا اجــــك ات التنســــيأ والتضــــاون 

بين ـــا. ومــا حتـــ  الا ـــال ات أ ــااح أو ـــش، قا ــيلك لتحقيـــأ وحـــا ا  ا جــم وتنايـــش اذنتـــاق،  حيمــا
 أن و قـــم األ ـــا  املنيقـــا لل تيبـــا  اذقليميـــك حيمـــا بـــو البلـــدان الناميـــك. ي ـــنل منـــذ أمـــد زايـــل

 الازنيــك، السيا ــا  و ــش يف الســياملة مــن قــد  عــن التخلــا يتيلــ  قــد اقليميــك ا ــ اتيجيك اعتمــامل
ــش قــد  ــم املتــاح السيا ــال ا يــيف أن األعيــار  ــد حقــد  األ ــااح حي ــا تســاعد الــق اجملــاي  يف تا  

ي ـتملما  والت يـض ا ينلـا. وي بـد مـن ان ـار مؤ سـا  اقليميـك ا تضيفيـيف على امل  قك واملاا مل املا ضك
 تيسر التنامل اذقليما اذوا ا املنحى مش تقد  التنامل اذنتاجا حيما بو البلدان املضنيك.

الناجحــك وي ــنل برنــاما مبــامل ا  التنميــك اجل راحيــك الــذي أزلقتــي جنــاأ أحريقيــا أعــد األممللــك  -46
لل قيـيف علــى تيــاير البــع التحتيــك اذقليميــك ق ــر  مســبأ لتضميــأ التنامــل اذنتــاجا اذقليمــا، و ا ــك 
مبـــامل ة  ـــر مـــاباتا اذوـــا ا. وي ـــنل م ـــرو  منيقـــك املينانـــ  النـــد  ملون اذقليميـــك مملـــايع آمـــر وهـــا 

يف أييـــاع أممللـــك عـــن بتنســـيأ مـــن ملـــرت التنميـــك اا ـــياي. وهنـــا 1992م ـــرو  بـــدأ الضمـــل بـــي عـــا  
م ــا يش اقليميــك ناجحــك يف أمرينــا اللتينيــك، يتمملــل أعــد أقملرهــا مشــايع يف مبــامل ة تنامــل البــع التحتيــك 

وترقـــيف علـــى البـــع التحتيـــك للنقـــل وايتلـــاي   2000اذقليميـــك يف أمرينـــا اجلنابيـــك، الـــق أدزلقـــت عـــا  
بلــــداع يف أمرينــــا اجلنابيــــك.  12اي  بــــو والياقــــك، وترمــــا ات تضيفيــــيف التنامــــل اذقليمــــا يف هــــذك اجملــــ

وو ــضت حرقــك الضمــل الرحيضــك املســتا  املضنيــك  يــك الــربة الر يســيك لرابيــك أمــم جنــاأ كــرح آ ــيا، الــق 
، ميـك تتضلــأ بـالربة اذقليمــا ود ــضت ليـمان اتســاح اتيـة القياعيــك يف ازــا  2009أن ـكت عــا  

يـــك آليـــا  مبتنــرة لتمايـــل البـــع التحتيـــك مينـــن اعتبا هـــا الرابيــك ومنازق ـــا ملون اذقليميـــك. وتتيـــمن ات
 مملايع على ،مضا  أمر  للبلدان الناميك.

وا ـــاحك ات تضيفيـــيف التجـــا ة قمـــاع وناعـــاع، مينـــن للمؤ ســـا  اذقليميـــك أن تـــدعم أييـــاع الـــروابة  -47
 يــــك واملتضــــدملة اذنتاجيــــك بايقتلــــامل الضــــاملا عــــن زريــــأ و ــــش مبــــاملع تاجي يــــك يتفاقــــا  التجــــا ة الملنا

األزـرات، ســا ينفــل تيســضها نفــا  البلــدان الناميــك ات األ ــااح، وهلايت ــا يف اان  اتــي ا يــيف السيا ــال 
. وقـــد ينيبـــأ علـــى التضـــاون اذقليمـــا مـــا و ـــف بـــي األمـــو  20)الـــلب  لـــدعم اللـــناعا  اي ـــ اتيجيك

خيـية الـازي، بونـي: و ـيلك لبلـاك التنامـل، التنفيذي للجنك األمم املتحدة ايقتلامليك ألو وبـا، يامـاع الت
__________ 

 .2014األوننتامل، ان ر   20) 
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. ومــن كــون املؤ ســا  وايلتيفامــا  اذقليميــك أن تا ــش  21)ا  ين ــ  هــينلع مؤ ســياع لبلــا ة التيلضــا 
نياح اي تملما  على  ـضيد اذقلـيم، حتمنـش اليـ ا  النا ـك عـن السـباح  ـا ا اويـك و يا ـا  احقـا  

سـك حرمليـك مـش األ ـااح اتا جيـك. وأمـضاع، مـن كـون التضـاون حمنا اجلا ، الق تيش قـل بلـد يف اذقلـيم يف
المللقـــا أن يضـــيفب تقا ـــم املضـــا ت والتجـــا أ يف اجملـــاي  الـــق تقتيـــا التيفامـــاع ماليـــاع أقـــد جـــرار نقـــص 

 القد ا  املؤ سيك أو يقتيا  ا تضاوناع تقنياع جداع، ما يتيل  بدو ك التيفاما  صايل هامك. 
ك ال تيبــا  اذقليميــك، مينــن ا ــت لل ن ــار أقيــاأ وــا جديــدة يف اجلنــاأ وا ــاحك ات هــذ -48

لــدعم حتقيــأ منا ــ  اوا يــك أو ــش انت ــا اع مــن مــلل التنامــل والتضــاون حيمــا بــو بلــدان اجلنــاأ، 
علــى  ــا يســت دت أقــل البلــدان وــااع ب ــنل مــاهب. والااقــش أنــي بضــد تضملــر ملا  عقــدين مــن الــيفمن، 

ك جديــدة حيمــا بــو البلــدان الناميــك ملناق ــك ايعتياجــا  والتحــديا  الازنيــك ظ ــر  ترتيبــا  مؤ ســي
ولتا ـيش نيــاح التضـاون والــدعم. و ـلت التضــاون التقليــدي بـو ال ــمال واجلنـاأ، ت ــمل مبــامل ا  
التضــاون بــو بلــدان اجلنــاأ بلــداناع تااجــي حتــديا  اوا يــك م ــ قك، وهــا مبــامل ا  تنيــاي أييــاع علــى 

ر تنـــاحؤاع بـــو البلـــدان املا ـــك والبلـــدان املتلقيـــك. قـــض أن التفـــاو  املتنـــاما بـــو البلـــدان علقـــا  أقملـــ
الناكـــكك وأقـــل البلـــدان وـــااع ي ـــض ات أن بنـــار القـــد ا  لـــدعم الـــدول التنمايـــك هـــا عنلـــر هـــا  مـــن 
 عنا ـــر التضـــاون بـــو بلـــدان اجلنـــاأ، ألنـــي ينيـــاي علـــى ميفايـــا وا ـــحك قيا ـــاع باألكـــنال التقليديـــك
للتضـــاون اذوـــا ا. وهـــا مـــا يقتيـــا بـــدو ك آليـــا    ـــد وتقيـــيم  نمـــك لنيـــاح التضـــاون بـــو بلـــدان 

 اجلناأ وأقرك، باي تنامل ات مؤكرا  هذك البلدان وزماعاقا.
ومينــن أييــاع التلــدي للضديــد مــن املخــازر اجلديــدة الــق قــدمل النمــا والتنميــك ال ــاملو مــن  -49

ن اجلنـــاأ. حفيمـــا اـــص األمـــن ال ـــذا ا، علـــى  ـــبيل اململـــال، مينـــن مـــلل تضيفيـــيف الـــروابة بـــو بلـــدا
جل ــامل تا ــيش نيــاح اتــدما  اذ كــامليك ومــدما  الــدعم يف القيــا  اليف اعــا، وحتســو املا ة امليــاك، 
وتضيفيــيف أن ــيك البحــد والتيــاير، أن تســتفيد مــن تبــاملل التجــا أ بــو البلــدان الناميــك. ومــن اجملــاي  

اون بـو بلـدان اجلنـاأ أن يفـتف حر ـاع جديـدة حي ـا: التنيـف مـش ت ـض املنـاص األمر  الق مينـن للتضـ
 وحتسو التلدي للناا   اليبيضيك.

 مسائ  تقتضي الميزد من االستطالع -خامساً  
 
يــتمخع عــن التحليــل الــاا مل يف هــذك املــذقرة عــدمل مــن األ ــكلك ا امــك الــق قــد تــامل الــدو ة  -50

ر املتضـــدمل الســـناا  أن تبحمل ـــا  ـــدت بنـــار القـــد ة علـــى التنيـــف يف الرابضـــك مـــن اجتمـــا  حريـــأ اتـــدا
األمدين القري  والبضيد، مـن أجـل تلبيـك مـا تيرعـي أهـدات التنميـك املسـتدامك مـن حتـدس يتمملـل يف بنـار 

 اقتلاملا  متناعك وكاملك. وتيم هذك األ كلك ما يلا:
علــى  ــضيد السيا ــك مــا هــا الضــد الــق مينــن ا تخل ــ ا مــن األبمــا  الســابقك  )أ  

 الضامك لبنار قد ة ايقتلامل النلا على التنيف يف األمد القري ؟

__________ 

 (21  G Myrdal, 1968, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (New York, Twentieth Century Fund). 
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ات أي مــد  تســتييش البلــدان أن تضملـــر علــى  ــبل مبتنـــرة ملااج ــك آقــا  األبمـــا   )أ  
اتا جيــك علــى اللــضيد احلــا، با ــا ل حتفــ  لــين حقــة قــد ة ايقتلــامل النلــا علــى التنيــف واوــا 

 الب ريك واذنتاجيك؟تلان قذلا القد ا  
مـــــا هـــــا أهـــــم الـــــد و  املســـــتفاملة مـــــن التجـــــا أ الناجحـــــك )والفاكـــــلك  يف جمـــــال  )ق  

 ا  اتيجيا  التنميك والتنايش الق اعتمدقا البلدان الناميك يف املا ا؟
قيـــف مينـــن للنـــدماق املـــايل والتجـــا ي اي ـــ اتيجا يف ايقتلـــامل الضـــاملا )ملا ـــاع  )مل  

 ناأ  أن يدستخد  لتضيفييف عمليا  التلنيش والتنايش يف ايقتلاملا  الناميك؟على  ضيد بلدان اجل
يدن ــر ات التفاوتــا  يف القــد ا  اذنتاجيــك أعيانــاع باعتبا هــا عاامــل تضرقــل التنامــل  )ه  

 اذقليما، ح ل تاجد أممللك على تضاون اقليما ا ت ل هذك الفروقا  للاحل التنامل اذنتاجا؟
التضــاون والتضا ــد ا ينلــا بــو بلــدان اجلنــاأ يف  ــاك السيا ــا  مــا هــا آحــاح  )و  

 وبنار املؤ سا  الراميك ات تضيفييف حضاليك املا ة األبما  وبنار القد ة على التنيف يف األمد البضيد؟
قيــف مينــن للتضــاون التقليــدي بــو ال ــمال واجلنــاأ، حيــلع عــن التضــاون المللقــا  )ب  

 هذك اجل امل؟ بو ال مال واجلناأ، أن ينمل
يتمملــل أعـــد القيــامل الر يســـيك الــق تااجـــي بنـــار القــد ة علـــى التنيــف يف  ـــيأ ا يـــيف  )ح  

املتــاح لاا ــضا السيا ــا . حنيــف مينــن ا ــتخدا  ا يــيف السيا ــال القــا م علــى أحيــل وجــي وقيــف 
 مينن ألكنال التضاون اجلديدة بو بلدان اجلناأ أن تا ش هذا ا ييف؟

مـــا هـــا الـــدو  الـــذي مينـــن ل وننتـــامل أن ييـــيلش بـــي يف تضيفيـــيف ا ـــاا  بـــو بلـــدان  )   
 اجلناأ ب ون هذك املسا ل، ب يك الن اه بوهدات التنميك املستدامك؟ 

 


