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 التجارة والتنمية مجلس
 التجارة والتنمية لجنة

اجتماااال الاءاااراع المتساااد  النااانيا    ااا   تس  ااا  
الءيئة االقتصا  ة المياتياة للاج جميال المناتي ا  

 ة لدلم التنمية ال املة والمنتدام
   الثالثة الدورة
 2015 ديسمرب/كانون األول 15-14 جنيف،
    من جدول األعمال املؤقت 3 البند

إنتاااا الميمااة الم،ااااةف  مااا ااا   وتس  اا  االقتصااا  تني اال لتحفياا  نُهاا  وضاال  
ذلك لءر االستثمارف  هدف إتاحة الفرصة االقتصاا  ة المتنااو ة للجميالف 

 مل استهداف النناع وال ءاب خصيصا  
  

 مذكرة ممدمة من أمانة األونكتا   
  

 تنفيذي موجز 
إن التحول والتنويـ  الطاـاعي ، وتـماكم  امل املـال، واجدمـات اعجتمـاعك، اـك كملـا عوامـ   

 ئيســيل لتحطيــت التنميــلن وع تنــتع اــذ  الامميــان تمطائيــا  عــن قــوإ الســوب و ــداا،  ــ  إ ــا تتامــ  
 مـــــذكمة وتاـــــم األطـــــماا الفاعمـــــل اعجتماعيـــــل واعقتاـــــاديل، يـــــا  يلـــــا الـــــدول التنمويـــــلن تـــــد   
اطـــود األ  اـــل ال  ـــ ل والامالـــل املضـــا ل لمطيمـــل املتغـــِّ  الطاـــاعك التكـــوين اـــذ  األساســـيل املامومـــان

ّة  الـــ  املاضـــيل، مـــربأة مـــا ا ـــمأ مـــن تطـــدس ومـــا وقـــ  مـــن انتكاســـان  وتســـتام  اع ااـــان األ ـــ
السياســـــان الاـــــناعيل، وتنـــــاقا  اـــــا التحـــــديان المئيســـــيل الـــــ  تاـــــ   وضـــــ  وتنفيـــــذ ســـــادن 
 ن هتدا إىل حتطيت التنميل املستدامل والشاممل لمجمي نسياسا

 



 TD/B/C.I/MEM.5/8 

 

2/15 GE.15-18153 

 

 ممدمة  
 
تمكــز الــدو ة الةالةــل عجتمــاا اعــربال املتاــدد الســنوان  شــان تازيــز البييــل اعقتاــاديل املواتيــل  -1

عمــــع ايــــ  املســــتويان لــــدعم التنميــــل الشــــاممل واملســــتدامل عمــــع جــــوام التحــــديان اج ائيــــل  اــــد 
النظـــم م عمميـــان التغيـــّ ا يكمـــك الـــ  مـــن ســـا ا ان تـــؤدي إىل توســـي  وتنويـــ  ، مـــ   2015 عـــاس

ـــالطـــد ة اجنتاجيـــل لمبمـــد، وتســـاعد م حتويـــ  املـــوا د اـــو األنشـــال  ان اجنتاج ل األعمـــع، وتشـــج  ي
وتنويــ  اعقتاــاد  ــ  يطــ ن  ن ئطــلالامــ  ال ــم  املزيــد مــن تاــويم التكنولوجيــا وتاــزأ جي ــاب إ ــاد 

كميــل إىل  ــد ا اــد، مــن قبيــ  ا تفـــاا ماــدعن تكــوين  امل املــال وأيــادة الاــاد ان، لـــي   اوامــ   
لــدعم الامــ  ا مــك  ل نــدمات النــاجا م اعقتاــاد الاــاملك و ســ   ــ  اــو ضــمو ي ايضــا   اساســيا  

 نم الطااعان الناميل
الميفيـــل إىل والتحـــول ا يكمـــك النـــاجا يانـــا  األوســـ  يـــمتبن  انتطـــال الســـكان مـــن املنـــاطت  -2

املنــاطت ارضــميل وإعــادة توأيــ  اليــد الااممــل  اســتمما  ضــمن ناــاب اعقتاــاد ارضــمي عمــع األنشــال 
 امالـــل الطاـــاا الز اعـــك ت اجـــ  مـــ  انتشـــا  امليكنـــل م الطاـــاا األو ، م  ن ان اجنتاجيـــل األعمـــع

ناعان التحويميـــــل م  ــــ  تســـــاعد الاـــــ ن امل ا ـــــدة  ـــــ   ـــــو النـــــاتع و ـــــو اجنتاجيـــــل قاـــــاا  الاـــــ
اســتيااا الطــوة الااممــل املتزايــدة، قبــ  ان تبــدا عمالــل الطاــاا الاــناعك م اع فــا  عنــد مســتويان 

وتكفــ  اوجــت التكامــ   ــ  اعــدمان والاــناعان التحويميــل حتطيــت أيــادة ماــمدة م  نالــد   األعمــع
 ن   الااملالامالل والناتع م جماعن النط  والااقل واملاليل وتو ّ املنا

ــــاملوق  ا غــــمام،  -3 ــــنمن املتغــــّ مــــن التحــــول اعقتاــــادي   ــــالم التفااــــي  اعااــــل تــــذا ال وتت
ّاــا  والةـموان مــن املـوا د، و جــم السـوب والظــموا املؤسسـيل، لكــن فـل توليفــان تفضـك اكةــم مـن  

عن اعد ـا  والبمـدان الناجحـل عـادة مـا تكـون  يلـا ماـد نإىل حتطيت التحول ا يكمك وأيادة الـد  
عاليـــل و اـــل نـــاتع قاـــاا الاـــناعان التحويميـــل م النـــاتع ا مـــك اجاـــا  ممتفاـــل ونســـبل الـــم ا م 

وتشــــك اــــذ  الانااــــم امل ا ــــدة  انييــــل قــــوة الــــ ا ن  ــــ  الــــم ا  نقاــــاا الاــــناعان التحويميــــل عاليــــل
 نواعستةما   النسبل ج سال مسا  تنميل مستدامل

 زيـادة  جـم  ناـذا الطبيـ  م  ييـل اقتاـاديل مغمطـل اـو امـم مسـتباد ّ ان نشول مسـا  مـن  -4
، ان خيمــت الــال التجـا ة وســب  الواـول إىل األســواب اعا جيــل مكـن، مــن منظـو  البمــدان األكةــم  طـما  

جنتـات  ناقاـا   لتاميف اجنتات الفائا، ما يسما  استخداس الامالل واأل اضك املستخدمل استخداما  
ل الامالـــل والســـم  األوليــل  غـــم  التاـــديم، وخيفـــف مــن قيـــود ميـــزان مـــد وعاهتا و مـــ  الســم  الكةيفـــ

ومـ  ان اـذ  املكاسـ  املتاتيـل مـن التجـا ة  نمكاس  ديناميـل مـن  ـ ل التخاـف وو ـو ان ارجـم
قــد تكــون عظيمــل، ع ســيما م املما ــ  املبكــمة مــن التنميــل،  طــد اكــد األونكتــاد وجلــان ا ــمإ ان 

إ  ع  د من سياسان مكممل لتفـادي  طـال البمـدان  بيسـل  ناك ار   مي  املشاك  التجا ة ليست
 ـــن مكـــممل مـــن ا ـــاال اجنتـــات قـــد ع  مـــ  مكاســـ  اجنتاجيـــل األكةـــم ديناميـــل الـــ  حتفـــز النمـــو 

وتتوقـف اـذ  السياسـان  ناعستد اكك  ىت وإن كـان اـذا الـنمن يسـتخدس لمواهتـا مـن املـوا د  كفـالة
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عوامــ  تتامــت  اعقتاــاد الكمــك وعوامــ  ايكميــل وتكنولوجيــل ينبغــك ان تتــو م مــن اجــ   عمــع جمموعــل
 ننشول تما ن قوي    اعستةما  والتاديم، ودعم قياس ايك  اقتاادي اكةم تنوعا  

 لـــل الـــما ن  ـــ  اعســـتةما  والتاـــديم الـــذي ينســـجم مـــ   ومـــن املســـتباد ان ينشـــا تمطائيـــا   -5
ــــِد  الســـم  األساســــيل وامل،  ــــىت  النســـبالنمـــو والتنميــــل املســـتدام  ا ـــِن   ي الامالــــل الكةيفــــل، ل ملا 

 نالــــذي حتطــــت الاديــــد مــــن البمــــدان الناميــــل مــــن   لــــت اعظــــم مــــا  نيــــت مــــن املــــوا د ومزايــــا التكمفــــل
واســتدامل،  مـــي   جــم التبــادل التجـــا ي اــو و ـــد    النســبل لبنـــال مســا ان تنميــل اكةـــم  ــوع   امــا
وقـد نوعـت ماظـم البمـدان، عمـع مـا يبـدو، نا لـا و ا هتـا واـك تمتطـك  نجـا  سـمم الـد    نيلم ما

عمــــع اعــــدمان م مســــتويان  النــــال التحــــول إىل اقتاـــاد اكةــــم اعتمــــادا   قبـــ  ان تاــــبا اقــــ  تنوياــــا  
ويبــــدو ان اــــذا التنويــــ  لــــت ع قــــل وليطــــل  تحســــ  اوضــــاا الامالــــل وتازيــــز قــــد ة  ن(1)التنميــــل الااليــــل

 نقتااد عمع التكيف م  الادمان اعا جيلاع
وتظلــــم التجم ــــل التا خييــــل ان قيــــاس  وا ــــن م ا ــــدة  ــــ  األ  ــــا  واعســــتةما ان والاــــاد ان  -٦

وعــ وة  نعــن عمــ  قــوإ الســوب  ميــل تــدعم النمــو والتنميــل املســتدام  ع مةــ  نتيجــل تنشــا تمطائيــا  
ّا   مـــ  أيـــادة اعتمـــاد عمميـــل اجنتـــات عمـــع  عمـــع  لـــل، تزيـــد التحـــديان م جمـــال السياســـل الاامـــل كةـــ

اعســــتخداس الكةيــــف لممام ــــل وتاــــاسم  جملــــا، ألن اكتســــاا الطــــد ان التكنولوجيــــل والتنظيميــــل 
مـم  النسـبل ال أمل لمتنا   عمـع املسـتوإ الـدو  يـزداد تكمفـل والتفـوب  يلـا يـزداد اـاو ل وكـذلل األ

ولـــذلل، وجــــ  حتميـــ  دو  ا لــــان الفاعمـــل اعجتماعيــــل واعقتاـــاديل، يــــا  يلــــا  نملنـــاال اعســــتةما 
مـــن اجـــ   لـــم الاميطـــل املةمـــع لممزاوجـــل  ـــ  عمميـــ  تنويـــ  اعقتاـــاد  متانيـــا   الدولـــل التنمويـــل، حتمـــي   

 ناا التنميل املستدامللبموغ ااد اساسيا   وسيكون  لل امما   نواجدمات اعجتماعك وإدا هتما
ّة، كــــان التطــــدس ا ــــمأ م عمميــــان التحــــول اــــذ  جزئيــــا   -٧ ختممتــــت  ومتباينــــا   وم الاطــــود األ ــــ

ّة ايضـــا   ، منلـــا تســجي  تماجـــ  م  اـــا إجنــاأان  ـــا أة م  اـــا البمــدان واملنـــاطت، وانتكاســـان كبــ
ا كـــان اســـتخداس الامالـــل البمـــدان وتضـــم  ا ـــمإ مـــن عمميـــل التحـــول عـــن التاـــني  قبـــ  األوان،  ينمـــ

 ن(2) او ة  ّ  مسيل من السمان املولطل  كةمة  ىت م اعقتاادان ال  سلدن طفمان  و قويل
وتتــيا الــدو ة الةالةــل عجتمــاا اعــربال املتاــدد الســنوان  ماــل ملناقشــل األســباا الكامنــل و ال  -٨

ينبغــك ان تيكي ـــف تــا اعســـ اتيجيان اــذ  النتـــائع املختمفــل، وكـــذلل جعــادة النظـــم م الاميطــل الـــ  
ـــــل مـــــ  الســـــياب ارـــــا  لـــــباا  ســـــمياا   ويطـــــدس الفاـــــ  األول مـــــن اـــــذ  املـــــذكمة استاماضـــــا   ناج ائي

تنويــ  اعقتاــاد م البمــدان الناميــل  وينــاقا الفاــ  الةــا   ــدد جمــال م الســائدة اع ااــان الاامــل 
 نةالث  الد اسل  اا التحديان املطبملاعاتماس  السياسان الاناعيل  ويتناول الفا  ال

__________ 

 (1) JM Imbs and R Wacziarg, 2003, Stages of diversification, American Economic Review, 93(1): 63–86 ن 
 (2) International Labour Organization, 2013, The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide 

Supporting Transitions to Formality (Geneva); D Rodrik, 2015, Premature deindustrialization, National 

Bureau of Economic Research Working Paper No. 20935; and UNCTAD, 2015a, Trade and Development 

Report, 2015: Making the International Financial Architecture Work for Development (New York and 

Geneva, United Nations publication) ن 
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 االتجاها  النائدة ا  الميمة الم،ااة والسمالة للج المنتيى المطال  -أوال   
 
( واع ااـــان الماانـــل م التوأيـــ  الطاـــاعك 2013-1٩٧0يبـــ  ا ـــدول التـــا ي  ارـــديث ) -٩

 نيم مـل انتطاليـل والبمـدان املتطدمـل النمـولمطيمل املضا ل م البمدان الناميل والبمدان الـ  رـم اقتاـاداهتا 
ان اع ااـان األساسـيل  ـنن  اجمكـان م  ظـل وم  ان الفيان انفت  د جـل عاليـل مـن اجاـال، 

عمـــع ســـبي  املةـــال، ا ـــا  مةـــ  تماجـــ   اـــل الز اعـــل م  ، لنـــا  نلـــدإ اســـتاما  األســـكال البيانيـــل
 شــك   ــا  م البمــدان الناميــل  كــان  لــل واضــحا  وقــد   نالنــاتع ا مــك اجاــا  م املــدإ الاويــ 

(، تميلــا البمــدان 2013عــاس  م املائــل م 10 إىل اقــ  مــن 1٩٧0 م املائــل م عــاس 25 )تماجــ  مــن
 م املائـل م ٦ إىل اقـ  مـن 1٩٧0 م املائـل م عـاس 1٧ ال  رم اقتاـاداهتا يم مـل انتطاليـل )مـن اـو

مو  يث جـمإ اـذا التحـول  الفاـ ، عمـع ناـاب واسـ  م الاطـود ( والبمدان املتطدمل الن2013 عاس
ويتاـــــا ت اـــــذا اع ـــــا  مـــــ  ارـــــدود النمايـــــل املاتـــــادة املامو ـــــل م عمميـــــل التنميـــــل،  يـــــث  نالســـــا طل

 واـــفلا النشـــاال اعقتاـــادي المئيســك،   حتـــ  اعـــدمان  ـــ   يســتاا  عـــن الز اعـــل  الاــناعل اوع  
 نالاناعل  يما  اد

والبنــــال( الاامــــل طــــ  النســــا لمطااعــــان الاــــناعيل )التاــــدين والتاــــني  واعــــدمان وكــــان الة -10
 نم البمــــدان املتطدمــــل النمــــو والبمــــدان الناميــــل والبمــــدان الــــ  رــــم اقتاــــاداهتا يم مــــل انتطاليــــل متفاوتــــا  

نمــو م البمــدان املتطدمــل ال ماــمدا   واسلــمن  اــل اــذ  الطااعــان م النــاتع ا مــك اجاــا  تماجاــا  
(، لكـــن اـــذا ال اجـــ  ع يـــزال 2013عـــاس  م املائـــل م 23 إىل 1٩٧0 م املائـــل م عـــاس 3٦ )مـــن

وكشـــفت الاـــناعل كـــذلل عـــن  نضـــمن ارـــدود اععتياديـــل النمايـــل  النســـبل ل قتاـــادان الناضـــجل
 1٩٩0 م البمـــدان الـــ  رـــم اقتاـــاداهتا يم مـــل انتطاليـــل، وقـــ  م الفـــ ة  ـــ  عـــامك تماجـــ  كبـــّ جـــدا  

ن عـــن ا يـــا  اســـ اتيجيل إ ائيـــل ســـا طل  ـــّ ان اـــذا اعاســـا  كـــان، م اـــذ  ارالـــل، نااـــا   2000و
إىل  و التـــا ،  طـــد كانـــت لـــت ع قـــل  ـــالتحول عـــن التاـــني  قبـــ  األوان )إ  عـــزي اـــذا ال اجـــ  كميـــا  

ّا   نالتاـــني ( وك يكــــن نتيجــــل طبيايــــل لامميــــل تاــــني   مغــــت مم مــــل النضــــع البمــــدان ، ســــلدن وا ــــ
إ  ) 2000و 1٩٨0 م ســ  تماجــ  الطااعــان الاــناعيل م الفــ ة  ــ  عــامك خمتماــا   الناميــل ا ااــا  

ــــل م ســــمب جيســــيا  ــــا وامميكــــا ال تينيــــل عمــــع اع ااــــان اج ا ي طغــــت اع ااــــان الســــمبيل م ا ميطي
خمتمــف وجنــم ماظــم الفموقــان  ــ   ن2000 وجنــوا ســمب جيســيا( وتاــام اــذ  الطااعــان  اــد عــاس

 نالطااعان عن تنوا السياسان م خمتمف البمدان او عن تباين الف ان م البمد نفست
ّة م ا ـــدول( اـــك  -11 وكانـــت اعـــدمان عمـــع وجـــت الامـــوس )الفيـــان الطااعيـــل الـــة   األ ـــ

ـــــة   كا ـــــل م عـــــاس ، إ   مـــــ  2013 املاـــــد  المئيســـــك لمطيمـــــل املضـــــا ل م جمموعـــــان البمـــــدان ال
ــــدان الناميــــل والبمــــدان الــــ  رــــم  ٧5م املائــــل و 5٨.2م املائــــل، و 52.3 جمموعلــــا م املائــــل م البم

وعـ وة عمـع  لــل، سـجمت  اــل  ناقتاـاداهتا يم مـل انتطاليــل والبمـدان املتطدمـل النمــو، عمـع التــوا 
ن عـدس  ـّ ان اـذا الطاـاا يتسـم  طـد  كبـّ مـ ناذا الطااا م الناتع ا مـك اجاـا  الزيـادة األكـرب

ولـذلل،  نواملنخفضـل جـدا   التجان ، إ  تتاايا  يت الطااعـان الفمعيـل  ان اجنتاجيـل املمتفاـل جـدا  
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 نن من الضمو ي د اسل كيفيل تاـو  خمتمـف مكونـان اـذا الطاـاا مـن اجـ  تطيـيم جيلـا  توسـ  قاـاا 
ت الـ ا ن  ــ   ـد مــن حتميـ  اوجــ وعــ وة عمـع  لــل، ع نا ضـ  اعـدمان عمـع النمــو والتنميـل تطييمــا  

عـــــدد مـــــن اعـــــدمان ارديةـــــل )مةـــــ   ـــــدمان النطـــــ ، واملامومـــــان واعتاـــــاعن واعـــــدمان املاليـــــل 
والتجا يـــل( واألنشـــال اعقتاـــاديل األ ـــمإ، يـــا م  لـــل الز اعـــل والاـــناعان التحويميـــل والاـــناعان 

ان الــ  مكــن اســيل الديناميــل م قاــاا اعــدمالن الفمعيــل الطااعــان مــن عــدد وانــا  ناعســتخماجيل
 سـبي  عمـع والتوأيـ ، الموجسـتيان  طاـاا نان تكون قاد ة عمع توليـد  ـم  النمـو والتجـا ة والامالـل

 الز اعيـــل التجا يـــل األعمـــال  لـــل م يـــا) الز اعـــل قاـــاا عمـــع عظيمـــل  فائـــدة ياـــود ان مكـــن املةـــال،
 ـــــدمان ا ياكــــــ   يميــــــل م ا ميطيـــــا، م  ـــــ  تكتســــــكالتحو  الاـــــناعان وقاــــــاا( األ ذيـــــل و ـــــا ة

 - الـ  تشــم  النطـ  واعتاــاعن السـمكيل وال ســمكيل وامليـا  والااقــل واعـدمان املاليــل - األساسـيل
و املةــ ، يتوقــف  ــو اــذ  اعــدمان عمــع تاــويم قااعــان  ن(3)انييــل  الغــل  النســبل لمتنميــل اعقتاــاديل

يــا يولــد  مــن  ــم   ماــون ايضــا  واأللــم الاــاس لطاــاا اعــدمان عمــع عمميــل التنميــل م ن ديةــل ا ــمإ
 نالام  ويسانيتت م توسي  األسواب ا ميل

  
  2013-1970 التيز ل المطال  للميمة  حنب المجميلا  االقتصا  ةف  

 (امليويل النسبل)
 

  1٩٧0 1٩٨0 1٩٩0 2000 2013 

 ٩,4 10,4 15,3 1٦,4 24,٧ الز اعل والايد وارماجل وايد األمسا  البمدان الناميل

 32,0 30,٨ 30,3 34,4 2٧,1 الاامل التادين والتاني  واعدمان

 ٦,4 5,٦ 5,٧ ٦,٩ 5,3 البنال 

 ٦,٩ ٧,٨ ٦,٨ ٦,4 5,٩ النط  والتخزين واعتااعن 

 14,4 14,٨ 14,2 12,2 13,3  ا ة ا ممل و ا ة التجزئل واملااعم والفنادب 

 31,0 30,5 2٧,٨ 23,٧ 23,٧  دمان ا مإ 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 جمموا الطيمل املضا ل 

البمــــــدان الــــــ  رــــــم 
اقتاـــاداهتا يم مــــل 

 انتطاليل

 5,5 10,3 20,3 11,4 1٦,5 الز اعل والايد وارماجل وايد األمسا 

 2٩,1 31,٧ 3٧,0 3٨,3 3٨,0 الاامل التادين والتاني  واعدمان

 ٧,1 ٦,3 ٩,٧ ٧,٩ ٧,٨ البنال

 ٩,0 ٩,٦ ٩,5 4,٦ 4,3 والتخزين واعتااعنالنط   

 1٨,1 20,1 ٦,5 12,٨ ٨,2  ا ة ا ممل و ا ة التجزئل واملااعم والفنادب 

 31,2 22,0 1٦,٩ 25,1 25,3  دمان ا مإ 

__________ 

: حتميم قد ان  ا ة اعـدمان م ا ميطيـا مـن 2015تطميم التنميل اعقتااديل م ا ميطيا، )ا(، 2015األونكتاد،  (3) 
 مم املتحدة(ن)نيويو   وجنيف، منشو ان األ اج  حتطيت النمو
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  1٩٧0 1٩٨0 1٩٩0 2000 2013 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 جمموا الطيمل املضا ل 

 1,5 1,٦ 2,٦ 3,5 4,٦ الز اعل والايد وارماجل وايد األمسا  البمدان الناميل

 1٨,5 21,0 24,٨ 2٨,4 2٩,٨ الاامل التادين والتاني  واعدمان

 4,٩ 5,5 ٦,3 ٦,5 ٦,4 البنال 

 ٨,3 ٨,4 ٧,٩ ٨,1 ٨,4 النط  والتخزين واعتااعن 

 13,4 13,٩ 14,3 14,3 14,5  ا ة ا ممل و ا ة التجزئل واملااعم والفنادب 

 53,3 4٩,٦ 44,1 3٩,1 3٦,1  دمان ا مإ 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 جمموا الطيمل املضا ل 
   نامانل األونكتاد، استنادا  إىل  يانان ارسا ان الطوميل املستطاة من سابل اج االان م األمم املتحدة :املاد 
 نتشم   يان التانيف الاناعك الدو  املو د من يال إىل ع  " دمان ا مإ" :م  ظل

 
مـــن الطيمـــل املضـــا ل، مكـــن م  ظـــل التحـــول عـــن  ولـــدإ النظـــم م ا ااـــان الامالـــل  ـــدع   -12

وعــ وة عمــع  لــل، يبــدو ن 1٩٩0  اــو ة اعــم، م ســىت املنــاطت و شــك  اقــوإ  اــد عــاس ،التاــني 
ان التحــول عــن التاــني  يبــدا م مم مــل ا كــم  النســبل لمبــدان الناميــل، وانــت يطــ  عنــد مســتوإ د ــ  

عمــع  إىل مــا  ــد  م البمــدان املتطدمــل النمــو، واــو يظلــم  وضــو  م اســد البمــدان  طــما   ادىن قياســا  
ومكـن م  ظـل اـذ  اع ااـان  اـفل  ااـل م ا ميطيـا جنـوء الاـحمال الكـربإ،  نوجت اعاـو 

مـــن مســـتويان الـــذ وة الـــ   مغتلـــا م الســـا ت وكانـــت  الـــ   ـــدان م التحـــول عـــن التاـــني  انا قـــا  
واــذا النــوا مــن التحــول عــن التاــني  اــو اكةــم مــن جمــمد عمميــل مبتســمة إ  واــف  نمغايــلمنخفضــل ل

 ن(4) انت حتول عن التاني  قب   دولت
عــــن مســــان ا ــــمإ اامــــل م عمميــــل التحــــول م  ومكــــن ان تكشــــف ا قــــاس الامالــــل ايضــــا   -13

اعقتاــــادان تكــــوين الامالــــل  ســــ  نــــوا ا ــــن  م  1 ويبــــ  الشــــك   قــــم ناعقتاــــادان الناميــــل
وعمالـل املـماة اقـ  مـن عمالـل المجــ  م  ناملتطدمـل النمـو والناميـل واعقتاـادان الـ  رـم يم مــل انتطاليـل

ايــ  اــذ  الموعــان، وع ســيما م اعقتاــادان الناميــل،  يــث تفــوب نســبل الســكان الاــامم  مــن 
 ميطيــا وجنــوا جيســيا و ــما وتشــتد  الــل عــدس التــواأن  وجــت  ــا  م  ــال ا نم املائــل ٦0 المجــال

وعمـــع النطـــيا مـــن  نجيســـيا، م  ـــ  ريـــ  إىل الت ســـك م امميكـــا ال تينيـــل ومناطـــل البحـــم الكـــا يا
 لـــل، تاكـــ  اعقتاـــادان الـــ  رـــم يم مـــل انتطاليـــل مشـــا كل متواأنـــل اكةـــم  ســـ  نـــوا ا ـــن  م 

 ناسواب الام 
 

__________ 

 (4) F Tregenna, 2015, Deindustrialization, structural change and sustainable economic growth, United Nations 

University Background Paper No. 2015-032 ن 
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  1 الشك   قم  
 تصا  ة ونيل الجنستكي ن السمالة  حنب المجميلا  االق

 

  
 نإىل منظمل الام  الدوليل، قاعدة  يانان املؤسمان المئيسيل لسوب الام  امانل األونكتاد، استنادا   :املاد 

 
تطـــ  نســـبل عمالـــل الشـــباا إىل عـــدد الســـكان  اـــفل عامـــل مطا نـــل  نســـبل عمالـــل البـــالغ ، و  -14

 فـــك البمـــدان الناميـــل ككـــ ، تماجاـــت مشـــا كل الشـــباا م  نواـــك م تماجـــ  م الاديـــد مـــن املنـــاطت
م املائـــــل  النســـــبل لمنســـــال  4٦.٧ إىل 4٩.0 ، مــــن2013و 2000 الامالــــل م الفـــــ ة  ـــــ  عـــــامك

 نم املائل  النسبل لممجال ٧4.5 إىل ٧٦.3 ومن
ـــــــل  ســـــــ  املناطـــــــل ونـــــــوا ا ـــــــن  م  2 ويبـــــــ  الشـــــــك   قـــــــم -15 ـــــــ  الطاـــــــاعك لمامال التوأي

ومةــ  قاــاا اعــدمان  ــىت اصن اكـــرب ماــد  لامالــل املــماة والمجــ  عمـــع  ن200٨و 1٩٩٨ عــامك
اي او و ــا الوســاع  ــد ســوال م اعقتاــادان املتطدمــل النمــو واعقتاــادان الــ  رــم يم مــل انتطاليــل )

وجنوا سمب او و ا( وم امميكا ال تينيـل ومناطـل البحـم الكـا يا،   ـم ان ناـي  املـماة مـن الامالـل 
وعمالـــل الطاـــاا الز اعـــك  نم قاــاا اعـــدمان اعمـــع ومتنـــاس مطا نـــل  المجـــ  م ايــ  املنـــاطت الـــة  
ال الكـــربإ  النســـبل لممـــماة اـــك الغالبـــل م جنـــوا ســـمب جيســـيا وجنـــوا جيســـيا وا ميطيـــا جنـــوء الاـــحم 

  واــك تتكــون م جزئلــا األكــرب مــن الاــامم  الــذين ياممــون رســاتم اعــا  والاــامم  والمجــ  ماــا  
اكـــرب لامالـــل المجـــ  مطا نــــل  ومةـــ  الطاـــاا الاـــناعك ماــــد ا   ن(5)الـــذين يســـلمون م د ـــ  األســــمة

 امالــل املــماة م ايــ  ااــال الاــاك   ــم ان ناــي  املــماة والمجــ  مــن الامالــل الاــناعيل اــو نفســت م 
 نسمب جيسيا وجنوا سمب جيسيا

__________ 

)نيويــو    اوملــل والتنميــل: الامالــل وال2010تطميــم التجــا ة والتنميــل ، 2010مـؤرم األمــم املتحــدة لمتجــا ة والتنميــل،  (5) 
 وجنيف، منشو ان األمم املتحدة(ن
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  2 الشك   قم
 2008و 1998 التيز ل المطال  للسمالة حنب المنطمة ونيل الجنس ا  لام 

 

  
ـــــــف٦- إىل ا ـــــــدول  الـــــــف امانـــــــل األونكتـــــــاد، اســـــــتنادا   :املاد  )ت( ملنظمـــــــل الامـــــــ  ٦- )ا( وال

 ن)جنيف( اع ااان الاامليل لامالل املماة، 200٩ الدوليل،
إىل  اــف المجــال م  W08 ، والممــز1٩٩٨ إىل  اــف النســال م عــاس W98 يشــّ الممــز :م  ظل

إىل  اـــف  M08 ، والممـــز1٩٩٨ إىل  اـــف المجـــال م عـــاس M98 ، والممـــز200٨ عـــاس
 ن200٨ المجال م عاس

وكمــا اــو الشــان  النســبل لمتوأيــ  الطاــاعك لمطيمــل املضــا ل، ياتــرب مســا  الامالــل م الطاــاا  -1٦
الاــــناعك موضــــوعا   ئيســــيا  يســــتحت مزيــــدا  مــــن البحــــث، إ  كــــان اــــذا النــــوا مــــن الامالــــل الوســــيمل 

اجــما  تــمتبن  تحطيــت عمـع لكـ  مــن املــماة والمجــ  اراـول عمــع وســائف  مسيــل ا المئيسـيل الــ  اتا ــت
النمو والتنميلن و اجضا ل إىل  لل، مة  قاـاا اعـدمان عمـع اـو متزايـد، املاـد  المئيسـك لمامالـل 
م البمـــدان عمـــع ايـــ  مســـتويان التنميـــل، ويتســـم م الوقـــت عينـــت  طـــد  كبـــّ مـــن عـــدس التجـــان ، 

 ن(٦)امللم تب ن قد تت عمع إ اد  م  الام  ال ئت ولذلل  نن من
  

 النياسا  الصنالية ا   يئة متغيرة -ثانيا   
 
لطــد اســتفاد التحــول اعقتاــادي النــاجا م البمــدان الناميــل إاــاع ، مــن تــو م  ييــل اقتاــاديل  -1٧

السياســـل الاامـــل اتيـــل اتســـمت  اأداـــا  الامـــ  الاـــاملك و/او اعســـتامال الفاـــال ألدوان و  ا جيـــل م
حيــد مــن الامــ  قــد دعمــا  لمتاــني ن وم ســ  ا تمــال وقــوا  كــود مــزمن م البمــدان املتطدمــل النمــو 

__________ 

 )ا(ن2015األونكتاد  (٦) 

ا ميطيا جنوء 
الاحمال 
 الكربإ 

امميكا ال تينيل 
والبحمي 
 الكا يا

اعقتاادان 
املتطدمل واعحتاد 

 األو وء

و و ا الوساع ا
وجنوا سمب 
او و ا )عدا 

اعحتاد األو وء( 
و ا ال الدول 
 املستطمل
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عمـــع اـــاد ان البمـــدان الناميـــل مـــن الســـم  املاـــنال لفـــ ة طويمـــل مـــن الـــزمن، ســـيكون عمـــع البمـــدان 
تنميــــل حتويميــــل  الناميــــل تكييــــف سياســــاهتا اج ائيــــل مــــن اجــــ   مــــوغ األاــــداا املتو ــــاة م اي  اــــل

ن وم اـــذا الســـياب، تاـــد السياســـل الاـــناعيل مـــن الانااـــم امللمـــل م 2015طمو ـــل ملـــا  اـــد عـــاس 
 النلع املتاددة األطماا والشماكان الاامليل الداعمل لبموغ ااداا التنميل املستداملن

ت  اعقتاــادان املتطدمــل اراليــل اســتخدمت سياســان اــناعيل ناجاــل لــدعم وتوجيــت وتنســي -1٨
ّة م  عمميـــان تـــماكم  امل املـــال والتحـــول ا يكمـــك )كمـــا لـــو ا ايضـــا  م التجـــا ا الناجحـــل األ ـــ
الاــاك النــامك(ن وع ييطاــد  ــذلل املمكيــل الاامــل او ا تيــا  الفــائزين عمــع الــم م مــن اســتخداس اــذ  

شــف األسـالي  م ايــ  اعقتاــادان تطميبــا ن  ــ  اــو جـزل مــن عمميــل  ــث واســتج ل منســطل تستك
ـــم ا   يلـــا اركومـــان والشـــمكان مـــواطن الطاـــو  م الســـوب، وتتبـــ  التكـــاليف األساســـيل و ـــم  ال
املمتباــــل  انشــــال وتكنولوجيــــان جديــــدة، وتطــــيم الاوامــــ  اعا جيــــل ا تممــــل املمتباــــل يشــــا ي  ماينــــل 

ل اعمـــعن ا ـــا   نـــال اقتاـــاد اكةـــم تنوعـــا  يـــو م قيمـــل مضـــا  م وتســـتخدس املامومـــان وامللـــا ان لتـــد  
ّا  مــا تو ـت السياســان الاــناعيل الناجحـل توســي  ناـاب الطااعــان الــ  تطـوس عمــع اعســتخداس  وكةـ
الكةيـف لــمامل املــال واملام ـل وتتســم  د جــل عاليـل مــن التاــو  التكنولـوجك، ودعمــت الــموا ن األماميــل 

ان املـــد وعان عمـــع ميـــز املفموضـــل واعمفيـــل اعســـ اتيجيل و ـــو الامـــ  الكمـــك، و ففـــت مـــن الطيـــود 
إ ـــاد مزايـــا تنا ســـيل جديـــدةن وت كـــز اـــذ  الطااعـــان اعســـ اتيجيل عـــادة م جمـــال التاـــني ن  فضـــ  

ومــ   لــل، يــمجا، م ســ  وجــود اــذ  الســمان م قااعــان ا ــمإ مــن اعقتاــاد م الاديــد مــن 
عن  ان البمــــدان الناميــــل، وع ســــيما م اقــــ  البمــــدان  ــــوا ،  ان تنامــــت اــــذ  السياســــان مــــن الــــا

األولويـل م الطاـاا الز اعــك،  سـب  وأ ــا اعقتاـادي، والـموا ن ا تممــل مـ  قااعــان ا ـمإ، وانييــل 
ّة من الفطمال الذين ما أالوا يايشون م املناطت الميفيل  ن(٧)ميزان املد وعان ووجود اعداد كب

إىل توســـي  جي ـــاب وســـات اســـ اتيجيان التنميـــل املســـتدامل ايضـــا ،  وإن م  ـــدود م ئمـــل،  -1٩
اســتخداس التكنولوجيــا  اســتمما   ــند ات جمموعــل خمتــا ة مــن املشــا ي  الااليــل اجنتاجيــل الــ  تســتخدس 
ملا ان وتكنولوجيـا اكةـم تاـو ا  وتطـوس عمـع مسـتويان اعمـع مـن البحـث والتاـويمن و البـا  مـا يـمتبن 

ـــــل إىل  توسيـــــف  لـــــل  ـــــوس، او  ـــــا لود المامي ـــــيم الاـــــا  او جمماـــــان الام اســـــتةما ان م جمـــــال التام
املغ  ــ  مــن  وي امللــا ان عمــع امــ   ــدو  عمميــان نطــ  لمخــربان إىل امــاكن ا ــمإ اســتطااا 

ّةن وقــد اكــد األونكتــاد ان اســـ اتيجيان  عــن طميــت تغيــّ الوســائف او إطــ ب مشـــا ي   ا يــل اــغ
مكــن ان تســاعد عمــع تنســيت خمتمــف األنشــال والسياســان، م الطاــاع  اعــا   اع تكــا  الوطنيــل

والاــاس، دعمــا  لتطويــل الطــد ان املام يــل وقــد ان الــتامم ال أمــل لســد الةغــمان التكنولوجيــل م البمــدان 
 ن(٨)الناميل

__________ 

)نيويـو   وجنيـف، منشـو ان األمـم  ل: الدولـل واروكمـل اج ائيـ200٩تطميم اق  البمدان  وا ، ، 200٩األونكتاد،  (٧) 
 املتحدة(ن

: النمـو املطـ ن  الامالـل مـن اجـ  200٧تطميـم اقـ  البمـدان  ـوا ،  ، 200٧مـؤرم األمـم املتحـدة لمتجـا ة والتنميـل،  (٨) 
 )نيويو   وجنيف، منشو ان األمم املتحدة(نالتنميل الشاممل لمجمي  واملستدامل 
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ــــ  مســــتويا -20 ــــا  ايضــــا  دو  يؤديــــت، عمــــع اي ــــداول  ا ي ن ولتازيــــز الطااعــــان  ــــّ الطا مــــل لمت
التنميـــل، م ضـــمان النمـــو املســـتداس والشـــام ن وتشـــم  اـــذ  الطااعـــان ا ياكـــ  األساســـيل )الاـــمب 
واملــوانو واملاــا ان، وتوليــد الكلم ــال و اــوال النطــ ، واجســكان، واجمــدادان  امليــا  وتاــميف ميــا  

تاجيـــل الـــا ي(، الـــ  مكـــن ان تســـتفيد مـــن  ـــمامع األســـغال الاامـــل الكـــربإ، والطااعـــان  ان اجن
األق ، يا م  لل البنال وو سـان التاـميا واـناعان السـم  اعسـتل كيل  ـّ املامـمة، الـ  تناـوي 
ّة لتــــــو ّ  ــــــم  الامــــــ ، وتــــــد ي  الــــــدا م  إىل اســــــواب الامــــــ ن وم اــــــذ   عمــــــع إمكانــــــان كبــــــ
 الطااعــان، قــد حتــد  مفاضــمل  ــ  أيــادة اجنتاجيــل وأيــادة  ــم  الامــ ن ومــن  ــّ املمكــن حتديــد

 ا ض  السب  ججمال اذ  املفاضمل  ا ت سياب الظموا اعاال  ك  قااان

ّة  ـدد اعاتمـاس  السياسـان الاـناعيل  إ  اعتمـد الاديـد مـن  -21 وقد سـلدن السـنوان األ ـ
البمــــدان الناميــــل مبــــاد ان جديــــدة او عمــــ  عمــــع تكييــــف مبــــاد ان قدمــــل، تتاــــدإ، م كةــــّ مــــن 

يــادة تطويــل الــموا ن الدا ميــل مــن اجــ  حتطيــت التغيــّ ا يكمــك و نــال األ يــان، لمتحــدي املتمةــ  م أ 
الطـــد ة التنا ســـيل عمـــع املســـتوإ الـــدو ن وختتمـــف األدوان اعااـــل  ـــا ت ا البمـــدان، لكنلـــا عـــادة 

عمــــع ســــبي   ،تناــــوي عمــــع  ــــوا ز لزيــــادة اعســــتةما  م الطااعــــان  ان األولويــــل، يــــذكم منلــــا مــــا
الســــــيا ان واــــــاد اهتا م الرباأيــــــ ، وقااعــــــان ا ياكــــــ  األساســــــيل  وضــــــ   ــــــوا ز لاــــــناعل ،املةــــــال

والطااعــــان الاــــناعيل اريويــــل م ا نــــد والموعــــان الاــــناعيل  ان األولويــــل م إندونيســــيان و البــــا  
ّة التاــني  م إطــا  ا لــود الماميــل إىل  مــا طبطــت اــذ  التــدا ّ السياســاتيل الــ  تســتلدا تســمي  وتــ

تحــول الناجحــل م اقتاــادان ســمب جيســيا، لكــن اعتماداــا كــان نا اــا ، م  ــاعن استنســاال  م ــل ال
ماينل، من اعوا من التخمـف عـن المكـ  مـن  ـ ل التحـول عـن التاـني  قبـ  األوانن وقـد  ضـ  
اــذا اعــوا لمنطــاا م إطـــا  مــا عــما  فـــ  الــد   املتوســن، الــذي ياـــ  ان البمــدان قــد وجـــدن 

اــد مما ــ  التاــني  املنخفضــل اجنتاجيــلن وسلــمن اــذ  املخــاطم إمــا م اــاو ل متزايــدة م التنويــ   
سياب السياسان املسـتململ مـن توا ـت جي ال واسـنان منـذ فانينـان الطـمن املاضـك او م سـياب الزيـادة 
ّةن و يـا تسـاع السياسـان الناجاـل  ّة م  اائ  ااد ان السـم  األساسـيل م السـنوان األ ـ الكب

اــــم  ايضــــا ،  إىل تكييــــف الطــــد ان اجنتاجيــــل لمبمــــدان الناميــــل مــــ   ــــن الامــــ  املتامطــــل  انــــ  ال
املتغـــّ، مـــ  إســـناد دو  اكـــرب لمامـــ  ا مـــك واجقميمـــك )م مطا ـــ  الاـــاد ان إىل البمـــدان املتطدمـــل 
النمـو(، والامــ  م  مــدان ماينــل، عمــع أيــادة  اـل اعســتل   اعــا  والاــاس وتطمــيف املشــا كل عــن 

 ن(٩)ةما  الةا ت كما او الشان  النسبل لما طميت اعست

وعـــ وة عمـــع  لـــل، ســـم م الاديـــد مـــن البمـــدان املتطدمـــل النمـــو اـــما ل  الـــدو  ا ـــاس الـــذي  -22
مكن ان تؤديت السياسـان الاـناعيل م تاـويم التكنولوجيـان النظيفـل وارفـاق عمـع قاـاا اـناعان 

__________ 

: التكيــف مـ  ديناميـان اعقتاــاد 2013تطميــم التجـا ة والتنميـل، ، 2013مـؤرم األمـم املتحــدة لمتجـا ة والتنميـل،  (٩) 
 )نيويو   وجنيف، منشو ان األمم املتحدة(ن ّةالااملك املتغ
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ن و ســد (10)ســبل لنمــو اجنتاجيــل واع تكــا  والامالــلحتويميــل قــوي  ــ  مــا يناــوي عميــت مــن  وائــد  الن
م السـاك إىل كـبا ا ـ اب البمـدان الناميـل لطاـاا الاـناعان التحويميـل الاـاملكن  ،م جـزل منـت ، لل

 ــّ ان اعقتاــادان املتطدمــل النمــو ســم مت، ع ســيما م اعطــاا األأمــل املاليــل الاامليــل والمكــود،  ــان 
ســــا  عمــــع انشــــال اعــــدمان )وع ســــيما م قاــــاعك البنــــال والبيــــ   التجزئــــل البمــــدان الــــ  تاتمــــد اسا

والطاــاا املــا ( تبــدو اكةــم قا ميــل لمتــالم  الاــدمان اعا جيــل الســمبيل مــن البمــدان الــ  رمــل قاعــدة 
 ململ من الاناعان التحويميلن

مكمواــا   ــىت ان عيــد ن اعســتاانل  السياســان الاــناعيل امــما   ،م  اــا األ يــان ،و ــد  -23
عنــدما يكــون  اجمكــان حتديــد ماوقــان التحــول والتاــني  الــ  خيــتف تــا  مــد مــن البمــدانن وياــزإ 
ـــــل ال أمـــــل لتنفيـــــذ وإنفـــــا  السياســـــان الاـــــناعيل م   لـــــل إىل التشـــــكيل م تـــــو م الطـــــد ان اجدا ي

ناميــل سـياقان مؤسســيل  ـددةن لكــن عمــع الـم م مــن ماــاع  التنفيـذ )الــ  تتامــ   اـول  مــدان 
عديـــدة عمـــع املســـاعدة التطنيـــل و نـــال الطـــد ان(، مكـــن،  ـــ  ينبغـــك، ان يـــو م التوليـــف  ـــ  التازيـــز 
اج ـــاء والســـما،  اـــمب مـــن قبيـــ  األ ـــذ  نظـــاس قيـــامل ادال الـــربامع اعقتاـــاديل او  نضـــفال الاـــا   

ــــ  الفيــــان املســــتلد ل ومطــــدمك اعــــدمان الاا ــــدة   ــــل املمت ــــان التغذي مــــل، إطــــا  املؤسســــك عمــــع جيلي
اروكمل املناس  الذي يتـيا حتديـد اعيـا ان السياسـيل الـ  ينبغـك تنفيـذاا وإعما ـا م منـاال يسـود  

ن وع  ـــد ان يكفـــ  إطـــا  اروكمـــل اـــذا ايضـــا  انـــد ات السياســـل (11)التاـــاون  ـــ  اركومـــل والشـــمكان
ائم السياســــــان الاــــــناعيل م اي اســــــ اتيجيل إ ائيــــــل متســــــطل ووجــــــود  وا ــــــن م ا ــــــدة تم الــــــا  ســــــ

 ن(12)اعقتااديل اركوميل

وحيتــات حتطيــت التحــول اعقتاــادي ا يكمــك إىل دعــم مــن ا لــان الفاعمــل اعجتماعيــل واــو  -24
مـن م الوقت نفست يغّ ا يكـ  اعجتمـاعك والـوأن اعقتاـادي والسياسـك ملختمـف الـوك لن وع  ـد 

عقتاـــــادي أل ـــــا ضـــــمو يل عســـــتدامل اي اـــــذ  ا وانـــــ  اعجتماعيـــــل والسياســـــيل لمتحـــــول امماعـــــاة 
ّة واملتوســـال  اســـ اتيجيل إ ائيـــلن ولـــذلل  ـــنن الـــدو  الـــذي تضـــام   ـــت كـــ  مـــن املؤسســـان الاـــغ
ّة  واـــــفلا مـــــن ماـــــاد  الطيمـــــل املضـــــا ل، و ـــــم  الامـــــ ، والـــــد  ، والاـــــاد ان والـــــموا ن  والكبـــــ

__________ 

اروكمل الاامليل و يز  :2014س تطميم التجا ة والتنميل لاا، 2014 مؤرم األمم املتحدة لمتجا ة والتنميل، (10) 
 R Wade, 2014, The paradox of  و)نيويو   وجنيف، منشو ان األمم املتحدة(السياسان املتا  لمتنميل 

United States of America industrial policy: The developmental State in disguise, in JM Salazar-Xirinachs, I 

Nübler and R Kozul-Wright, eds., 2014, Transforming Economies. Making Industrial Policy Work for 

Growth, Jobs and Development (Geneva, International Labour Office)ن 
 (11) R Devlin and G Moguillansky, 2013, What’s new in the new industrial policy in Latin America?, in J Stiglitz, 

J Lin and J Esteban, eds., The Industrial Policy Revolution I (Houndsmill, United Kingdom of Great Britain 
 and Northern Ireland, Palgrave MacMillan) ، ،تطميم التجا ة 200٦ومؤرم األمم املتحدة لمتجا ة والتنميل ،

)نيويو   وجنيف، منشو ان األمم  : الشماكل الاامليل والسياسان الوطنيل من اج  التنميل200٦والتنميل، 
 املتحدة(ن

 (12) JM Salazar-Xirinachs, I Nübler and R Kozul-Wright, eds., 2014ن 
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م ـــ  م مةـــ  موضــوعا   ئيســيا  قــد تاجنتاجيــل،  ضــ   عــن الــموا ن  يمـــا  ينلــا وتما الــا مــ  الدولــل، 
 مناقشتت الدو ة الةالةل عجتماا اعربال املتادد السنوانن

وقــد اســتفادن املبــاد ان ا ديــدة الــ  اعتمــدن مــؤ ما  م جمــال السياســان الاــناعيل مــن  -25
ن ا تفــاق  اـــا اعتفاقــان التجا يـــل املتاــددة األطـــماا  وانـــ  املمونــل  يلـــا  يمــا يتامـــت  السياســـا

السياســـان اكةــم م لمـــل لتحطيــت التحـــول ا يكمــك والتاـــني ،  امســو التجا يــل والاـــناعيل الــ  يمااـــا 
واســـتفادن كـــذلل مـــن قـــد  مـــن املااممـــل اعااـــل والتفضـــيميل املناـــو  عميلـــا م اـــذ  اعتفاقـــان 

قميميـل اكةـم لاـا  اقـ  البمـدان  ـوا ن ومـن نا يـل ا ـمإ، قيـدن اعتفاقـان اعسـتةما يل الةنائيـل او اج
 ــاكةم، انتلــات سياســل اــناعيل مةممــا قيدتــت املاــايّ اعااــل الــ  مكــن ان تفمضــلا الشــمكان المائــدة 

 ن  (13)م س س  الطيمل الاامليل او اعحتادان الاناعيل الطويل

 ائيـل حتويميـل طمو ـل جديـدة عـن طميـت تازيـز إواذا يدل عمـع ضـمو ة دعـم حتطيـت ااـداا  -2٦
توطــد اصليــان املتاــددة األطــماا الشــاممل الــ  حتــا ا عمــع  يــز السياســان املتــا   ســماكان عامليــل

ن واعتمــاد ايكــ  اكةــم متانــل لمتكامــ   ــ   مــدان ا نــوا (14)لمبمــدان الناميــل وتوســات، و ا  ا ضــ 
ن ورةـــ   ـــم  استكشـــاا إســـلاس التاـــاون 2015مكـــن ان يـــدعم ايضـــا   اـــل التنميـــل ملـــا  اـــد عـــاس 

مناقشــتلا الـدو ة الةالةــل عجتمــاا اعــربال املتاــدد تم ــ  م ا نــوا مسـالل ا ــمإ قــد   يمـا  ــ   مــدان
 السنوانن

    الممءلة التحد ا   -ثالثا 

مةـــ  ا تطـــا  اعقتاـــادان املتطدمـــل الكـــربإ إىل الديناميـــل م الوقـــت ارـــا  عائطـــا   ئيســـيا  م  -2٧
 نمكــان اعقتاــادان الناميــل ان تاتمــد عمــع اســـواب وجــت اســتمما  النمــو م الاــاك النــامكن وك ياـــد 
 ن(15)اعقتااد املتطدس  طد  ما كانت تفا  م املاضك

وم اـــذا الســـياب، يكمـــن ا ـــد التحـــديان المئيســـيل الـــ  تواجللـــا اعقتاـــادان الناميـــل م  -2٨
اــــذا  إعـــادة التـــواأن لماوامـــ  ا مكـــل لمنمـــو  يلـــان وختاـــو  اـــا اعقتاـــادان اصســـيويل  اـــوان م

ـ ن مـن اختـا  املزيـد مـن اعسـ اتيجيان اج ائيـل  ان التوجـت اع ا ، م  تزايد األسواب ا ميـل الـ  رك 
ا مـــك واجقميمــــكن ومــــ   لــــل، ع تـــزال انــــا  اقتاــــادان م منــــاطت جغما يـــل ا ــــمإ تتخمــــف عــــن 

سـيما  النسـبل  المك ن وع وة عمع  لـل، حيـد  جـم السـوب مـن اععتمـاد عمـع األسـواب ا ميـل، ع
ّةن  ل قتاادان الاغ

وتواجت الاديد من البمدان الناميل، وخباال اقـ  البمـدان  ـوا ،  ايضـا  حتـديا  جسـيما  يتمةـ  م  -2٩
تــد  اجنتاجيــل و كوداــان ويتســم ا فــا  اجنتاجيــل  ارــدة م الطاــاا الز اعــك عمــع وجــت اعاــو  

__________ 

 ن2014كتاد، األون (13) 
 املمج  نفستن (14) 
 )ا(ن2015  واألونكتاد، 2013األونكتاد،  (15) 
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نتاجيــل مــن قبيـــ  اــغم  جــم املــزا ا وضــاف ا ياكـــ  نظــما  لوجــود طائفــل مــن الطيـــود الــ  تكــبا اج
األساســـيل و ـــّ  لـــل مـــن الطيـــود األ ـــمإ  ان الاـــمل  ـــمامل املـــال البشـــمي والتكنولوجيـــا وإمكانيـــل 
اراـــول عمـــع الطـــمو ن ومـــ   لـــل،  ـــنن قاـــاعك الاـــناعان التحويميـــل )مةـــ  ماـــان  التجميـــ ( 

( يتســـمان ايضـــا   كةـــمة عـــدد الوســـائف ميـــلالنظاواعـــدمان )عمـــع ســـبي  املةـــال،  ـــا ة التجزئـــل  ـــّ 
ـــلن وينبغـــك مماعـــاة  لـــل لـــدإ  املتدنيـــل امللـــا ان واجنتاجيـــل املنخفضـــل م الاديـــد مـــن البمـــدان النامي
تطييم ا ض  السـب  املمكنـل رفـز التاـني  والتنويـ  و ـو اجنتاجيـل م قاـاا الاـناعان التحويميـل عـن 

 ل والاامليلنطميت اعندمات م س س  الطيمل اجقميمي

ومـــن ســــان املشـــا كل م ســــبكان اجنتــــات الدوليـــل ان تتــــيا لماـــناعان الناســــيل م البمــــدان  -30
الناميــل م مم مــل مبكــمة مــن التاــني   ماــل اع ــماال م إنتــات يــو م قيمــل مضــا ل اعمــع، األمــم الــذي 

 ان األساســيل و ــّ قــد يســاعد البمــدان الناميــل م أيــادة  ــم  الامــ  و  ــ  املــدا ي  ومماكمــل امللــا
 لــل مــن الطــد ان ال أمــل لمســاك إىل تاــني  يناــوي عمــع انشــال اكةــم تاــو ا  تكنولوجيــا  م جمــال 

 الاناعان التحويميلن

و فضـ  مـا سـلد  الاطـدان املاضـيان مــن ا تطـال  البنيـل التحتيـل لمنطـ ، والموجسـتيان ومما ــت  -31
ن عمــع  ييــل األعمــال والتجــا ة واعســتةما ان، التجــا ة الاــا مة لمحــدود، إىل جانــ  إد ــال حتســينا

مـــن تمســـي  قـــد اهتا اجنتاجيـــلن ومـــ   لـــل،  ـــنن اـــاود سمســـمل الطيمـــل عديـــدة  مـــدان ناميـــل  تنـــرك  
املضا ل ع مة  عمميل تمطائيـل وع سـلملن والواقـ  ان البمـدان الناميـل  ان الطـد ان اجنتاجيـل ا ـدودة 

تـــو م ادىن قيمـــل مضـــا ل م اســـف  س ســـ  الطيمـــل اجقميميـــل مكـــن ان تبطـــع  بيســـل األنشـــال الـــ  
ــــل، وتتنــــا   عميلــــا، ويتامــــ  اعــــموت مــــن اــــذ  الشــــمنطل سياســــان ناجاــــل تاــــزأ الطــــد ان  والااملي

ن ولــذلل،  ــنن (1٦)اجنتاجيــل، مــا يوســ  ناــاب الطاعــدة اجنتاجيــل و املــا اكةــم قــد ة عمــع املنا ســل
ّة ايضـــا  م  يـــاا السياســـان الاـــناعيل اـــذ  اعاـــوة األوىل اـــوا التاـــني   يـــا  تكـــون اـــك األ ـــ
عمــع تازيــز التــدا ّ الماميــل إىل حتطيــت جيلــا   ــّ مباســمة مــل امل ئمــلن وينبغــك لمحكومــان ان تامــ  ت  

ن وإع  ــنن املشــا كل م س ســ  (1٧)الوســائ  لمطيــاس  ــذللتتــا   ــا  ميــا  ودعــم اعنــدمات ا مــك، وان 
م عـن   ـ  مسـتوإ اجنتـات ا مـك، مـا ينـذ   نشـول  ـ  الـد   املتوسـن عـو  الطيمل الاامليل لن تسف

 لـــلن وارـــ  اص ـــم ملشـــاك  الاـــم  والامـــ  اـــذ  يكـــون  اعســـتفادة  شـــك  متزايـــد مـــن املاـــاد  
ا ميـــل لمامـــ   اعتبا اـــا  مكـــان جديـــدة لمنمـــو، والامـــ  م الوقـــت نفســـت، عمـــع تازيـــز التنميـــل م 

يل )وع ســيما م قاــاا الاــناعان التحويميــل وقاــاا اعــدمان ارديةــل( مــن الطااعــان املنتجــل المئيســ
   ل اتباا سياسان اناعيل ناجال والتكام  اعس اتيجك م جمال التجا ة اجقميميل والاامليلن

__________ 

 (1٦) UNCTAD, 2015c, From Decisions to Actions – Report of the Secretary-General of UNCTAD to UNCTAD 

XIV (New York and Geneva, United Nations publication)ن 
 ن  2014األونكتاد،  (1٧) 
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ومةــ  تنويــ  اجنتــات وتاــويم التكنولوجيــا وحتطيــت التغيــّ ا يكمــك عنااــم اساســيل م جمــ   -32
ملسـتداس أل ـا تزيــد  جـم املنـتع الــوط  لتمبيـل ا تياجـان الامــ  ا مـك وتســاام م مزيـد مـن النمــو ا

أيـــادة الامـــ  نفســـت مـــن  ـــ ل أيـــادة  ـــم  الامـــ  و  ـــ  األجـــو  اســـتنادا  إىل مكاســـ  اجنتاجيـــلن 
وتكمــــ  األســــواب األجنبيــــل  ــــدو اا األســــواب ا ميــــل، واــــو امــــم اساســــك لتفــــادي ا تناقــــان ميــــزان 

امللـــم م اـــذا الاـــدد،  ـــالنظم إىل ا تطـــا  األســـواب املتطدمـــل النمـــو لمديناميـــل، ان  املـــد وعانن ومـــن
تستكشــف اعقتاــادان الناميــل كا ــل الفــم  املتا ــل م الاــاك النــامكن وحتطيطــا   ــذا ا ــدا، مكــن 
ان يســـاعد التاـــاون  يمـــا  ـــ   مـــدان ا نـــوا عمـــع إ ـــاد  يـــز إقميمـــك لمتاـــني  واألســـواب ا ديـــدة، 

 يما لممنتجان املانالنس وع

ا تيـا  قااعـان واـناعان  ـددة لكـك حتظـع  الـدعم عمـع مسـتوإ السياسـل الاامــل ويياـد   -33
خيتمف مـن  مـد إىل جي ـم  سـ  مـا ممكـت مـن مـواطن الطـوة وإمكانـان التحسـ  او حتديا  إضا يا ، و 

ىل توجيــت املــوا د مــن الطااعــان واملزايــا النســبيل الديناميــلن وم اــذا الســياب، حتتــات الدولــل التنمويــل إ
 ان اجنتاجيــل املنخفضــل إىل الطااعــان  ان اجنتاجيــل األعمــعن ومــن األنييــل يكــان ارــم  عمــع 
ان تظــ  كفــالة الدولــل و االيتلــا عمــع  ا ــا مــن  ــ ل اتبــاا سياســل اــناعيل  ــددة ا ــدا واختــا  

ا ـــل إ فاقـــان الســـوب وتشـــوااهتا، تـــدا ّ  فـــزة لمطااعـــان اعســـ اتيجيلن وياـــد وجـــود ضـــوا ن ملا
 ن(1٨)وتازيز تنميل الطااا اعا ، ملما عمع وجت اعاو 

ّا ،  التشـديد عمـع ان البمـدان الناميـل تضـ  اليـوس سياسـاهتا الاـناعيل م سـ   ،ومن امللم -34 ا ـ
انـــت عميـــت م املاضــك عنـــدما أاوجـــت  مـــدان ســـمب جيســـيا، عمـــع ســـبي  ممـــا ك ييــل عامليـــل اكةـــم تطييـــدا  

ســـنل  مـــت،  ـــ  اايـــل الاـــناعان  40إىل  20املةـــال، م عمميـــل التاـــني  املوجـــت اـــو اعـــا ت قبـــ  
الناســيل ووضــ  ضــوا ن لمســوب عــن طميــت   ــن اراــول عمــع التمويــ  مــن املاــا ا اركوميــل  ــادال 
ّاد  كةــمة كــاداة اائيــل قــد خيضــ   اليــا  لمتطييــد يوجـــ   املاــد ينن  ــّ ان تابيــت تاميفــان اعســت
ّاــا مــن اعتفاقــان التجا يــل اجقميميــل والةنائيــلن ولــذلل، حتتــات  اتفاقــان منظمــل التجــا ة الاامليــل و 
اعقتاـــادان الناميـــل إىل اســـتخداس اريـــز السياســـاع إىل اقاـــع  ـــد  اعتمـــاد سياســـان ا تكا يـــل او 

 ان جديــدة ادوان سياســاتيل اقــ  عمضــل لمطيــود املناــو  عميلــا م اعتفاقــان الدوليــل، و فــتا مســا
لتحطيــت التنميـــل الاــناعيل والتحـــول اعقتاــادين وع  ـــد  التــا ، ان حتـــا ا اــذ  اعقتاـــادان عمـــع 

  يز سياساع كاا عتباا اس اتيجيان إ ائيلن

ومماعــاة لــباا اععتبــا ان الــوا دة م اــذ  املــذكمة، يمجــع ان حتــين الــدو ة الةالةــل عجتمــاا  -35
ا   الــدو  اعســ اتيجك لمسياســان الاــناعيل اج ائيــل م دعــم الطــد ان اعــربال املتاــدد الســنوان عممــ

 النظم م املسائ  التاليل:تم   م اجنتاجيل، ولاملا 

 ا  ع يزال التاني  اد ا  ممكزيا  م التغّ ا يكمك وتنوي  اجنتات؟ -1

__________ 

 )ت(ن2015األونكتاد،  (1٨) 
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 الاناعيل؟كيف ينبغك تطييم املباد ان املتخذة مؤ ما  م جمال السياسان  -2

 ما او دو  األسواب ا ميل واعا جيل؟ -3

كيــــــف مكــــــن لمسياســــــان املتامطــــــل  الــــــد   والسياســــــان اعجتماعيــــــل ان تاــــــزأ  -4
 سيما اندمات النسال والشباا( وان تازأ األسواب ا ميل؟ اعندمات )وع

 ما اك جيلا  تنوي  اجنتات عمع الامالل؟ -5

سياسـان ناجاـل، ومـا اـك تمـل السياسـان م  ـال  ا  حتتات الدولل التنمويـل إىل -٦
 كان األمم كذلل؟

كيــــــف ينبغــــــك   ــــــن  ــــــدمان ا ياكــــــ  األساســــــيل  تنميــــــل الاــــــناعان التحويميــــــل  -٧
 والتاني ؟

كيـــف تـــؤلم السياســـان الاـــناعيل م البمـــدان املتطدمـــل النمـــو عمـــع التجـــا ة الدوليـــل  -٨
 لمبمدان الناميل؟

إىل تنويـ  اجنتـات ان تـؤلم عمـع ا يكـ  اعقتاـادي كيف مكـن لمسياسـان الماميـل  -٩
ّة،  ّة والكبـ واعجتماعك )يا م  لل الطااعـان الاـاس واعـا ، واملؤسسـان الاـغ

 واملناطت ارضميل والميفيل(؟
 


