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وتمعع ض  ذر املذ  ة الظ وف ال  كنن ل عجارة ل ظ يفا    تلبح حم  اً ل نمو ل  
عم ينينية تنامنينيل إق يمنيني ، وتضنينير إىل  نيني ورة    يعجنينياوز األمنيني  حت ينيني  العجنينيارة وتيمنينير ا و نينيني ورة 

القدرات ا نعاجية ع ني  إقماج الميا ات العجارية ل إتار  يا ايت  و ع ييفدف إىل تطوي  
اللنينيعيدين النينيوتإل وا ق يمنيني . وتعننينياول املنينيذ  ة العنامنينيل ا نعنينياج   إل نينياا ل عنامنينيل ا ق يمنيني  
املوجه  و العنمية. ود تزال ممإللة الُبىن العحعية حمورية اذ القضايا املعل ة االع ض ال  يععذ 

ذ  ة الضنينيوع ع نيني  النينيدور ا عمنينيل معاجلعيفنينيا لععمينينيت العنامنينيل ا نعنينياج  ا ق يمنيني . وت قنيني   نينيذر املنيني
لمال نينيل القيمنينية ا ق يمينينية ل العنامنينيل ا ق يمنيني  املوجنينيه  نينيو العنمينينية، وتعننينياول القضنينيايا املعلنيني ة 

ادحعياجنيات منين  -اعمويل  ذا العنامنيل. وينعمني   نيد الثغني ة انيذ ادحعياجنيات اد نيعثمارية 
اقعلنينياقاهتا مب ح نينية انعقالينينية وانينيذ ل ب نينيدا  النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني   -البنينيىن العحعينينية اوجنينيه  نينيا  

العموينينينينيل املعنينينينيوف  حالينينينينياً هلنينينينيذا الغنينينيني ض  مهينينينينية حامسنينينينية ألي  نينينينينل منينينينين   نينينينينال تعمينينينينيت العنامنينينينيل 
 ا نعاج  ا ق يم .
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 مقدمة  
منين  نينيإل  إقمنينياج ادقعلنياق املوجنينيه  نينيو العنمينينية ل الب نيدا  النامينينية ل ادقعلنينياق العنينيامل      -1

الناجعنينية لعحقينينيت  ينضني  النمنينيو العنيامل  وننينيد منين الفقنيني  والالممنياواة. لننينين حتدينيد المنينيبل والو نيايل
 نينيذا العنامنينيل د ينينيزال منينين العحنينيديات اهلاي نينية. ونظنيني اً لواجنينيع الط نينيب العنينيامل  والبيئنينية العجارينينية  نينير 
املواتينينينية، ا غنينينيت ا نينينيواتيجيات النمنينينيو النينينيذي تقنينينيوقر اللنينينياقرات حنينينيدوق ا القلنينينيو . والعنينينينيف منينينيع 

   األ واق ا ق يمية قيناميات ادقعلاق العامل  املعغرة  ينطوي االض ورة ع   زياقة ادععماق ع
وا  ية. لنن العنامل ا ق يم  ع   خمع ف املمعويات يواجه حتديات معنوعة، وكنن    تضنيمل 

 ار ول تايفة من الميا ات واخليارات املؤ مية.
وتبنينينينيذ  نينينينيذر املنينينينيذ  ة    تعزينينينينيز ارنينينينيوار والععنينينينياو  ع نينينيني  اللنينينينيعيد قو  ا ق يمنينينيني  وا ق يمنينينيني   -2

ل العنامنينينينيل والعنمينينينينية ادقعلنينينينياقيذ ل ب نينينينيدا  النامينينينينية والب نينينينيدا  النينينيني  متنينينيني  واألقنينينينياليم  كننينينينين    يمنينينينييف  
اقعلنينينياقاهتا مب ح نينينية انعقالينينينية. وجنينينية حاجنينينية إىل حت ينينينيل ومناقضنينينية  جننينينيع النينينينيفج الالزمنينينية لععزينينينيز القنينينيدرات 
ا نعاجية ل إتار تنامل إق يم ، وحتاول  ذر املذ  ة    تع ض اعو الدروا الميا اتية ال ييمية 

 العنامل ا ق يم  املوجه  و العنمية و   حتدق الثغ ات اهلامة ل فيف   ذر املمايل.املعع قة ا
ويمعع ض الفلل األول الظ وف ال  كنن ل عجنيارة ل ظ يفنيا    تلنيبح حم  نياً ل نمنيو ل  -3

عم ية تنامل إق يم ، ويضر إىل   ورة    يعجاوز األم  حت ي  العجنيارة وتيمنير ا و ني ورة إقمنياج 
العجارينينينينينية ل إتنينينينينيار  يا نينينينينيايت  و نينينينينيع ييفنينينينينيدف إىل تطنينينينينيوي  القنينينينينيدرات ا نعاجينينينينينية ع نينينينيني   الميا نينينينينيات

اللعيدين الوتإل وا ق يم . ويعناول الفلل الثاين العنامل ا نعاج   إل اا ل عنامنيل ا ق يمني  
املوجه  نيو العنمينية. ود تنيزال ممنيإللة البنيىن العحعينية حمورينية انيذ القضنيايا املعلني ة انيالع ض الني  يععنيذ 

عيفا لععميت العنامل ا نعاج  ا ق يمني . وي قني  الضنيوع ع ني  النيدور ا عمنيل لمال نيل القيمنية معاجل
ا ق يمية ل العنامل ا ق يم  املوجه  و العنمية. ويعناول الفلل الثالث القضايا املعل ة اعموينيل 

ادحعياجنينينينيات منينينين البنينينينيىن  - نينينيذا العنامنينينيل. وينعمنينينيني   نينينيد الثغنينينيني ة انينينيذ ادحعياجنينينينيات اد نينينيعثمارية 
ل ب نينيدا  النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني  اقعلنينياقاهتا مب ح نينية انعقالينينية وانينيذ العموينينيل  -لعحعينية اوجنينيه  نينيا  ا

املعنينينينيوف  حالينينينينياً هلنينينينيذا الغنينينيني ض  مهينينينينية حامسنينينينية ألي  نينينينينل منينينينين   نينينينينال تعمينينينينيت العنامنينينينيل ا نعنينينينياج  
ا ق يمنيني . ومنينين الضنيني وري و نينيع ملينينيات لعموينينيل احعياجنينيات اد نينيعثمار النبنينيرة ل  نينيذر الب نينيدا ، 

 اً فيما يعع ت اعطوي  الُبىن العحعية. لوص

الظروف التي يمكن للتجارة في ظلها أن تصبح محركاا للنمو في عمليية  -أوالا  
 تكامل إقليمي

قد تصل استراتيجية النمو التي تقودها الصادرات إلى حدودها القصوى في ظل  -ألف 
 النمو الضعيف للتجارة الدولية

من الب نيدا  النامينية  نيالل العمنيعينيات، و لوصنياً ل الفنيوة رُِا  تمارع النمو ل النثر  -4
، ازينينينياقة نمنينينيبة العجنينينيارة الدولينينينية  نينينيمن منوننينينيات الط نينينيب ا  نينينيا . وإىل 2008إىل  2003منينينين 
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حذ حدوث األزمة املالية،  ا  النمو الم يع ل إنعاج عنيدق منين الب نيدا  النامينية والب نيدا  الني  متني  
ل زينينينينياقة النبنينينينيرة ل اللنينينينينياقرات منينينينين امللنينينينينوعات إىل الب نينينينينيدا   اقعلنينينينياقاهتا مب ح نينينينية انعقالينينينينية نعيجنينينينينيةً 

املعقدمة. و  يف  ذلك انيدورر ل متننيذ الب نيدا  النامينية األ ني   الني  تععمنيد ع ني  صنياقرات المني ع 
األ ا نينيية األولينينية منينين حتقينينيت قنينيدر   نينيل منينين حلنينيايل اللنينياقرات. وإىل جاننينيب البيئنينية ادقعلنينياقية 

ممنينيعويات وارقات الب نينيدا  املعقدمنينية وادرتفنينياع العنينيار   أل نينيعار  اخلارجينينية املواتينينية عمومنينياً،  ارتفنينياع
الم ع األ ا ية،   يف  العوجه املعزايد ل ب نيدا  النامينية والب نيدا  الني  متني  اقعلنياقاهتا مب ح نية انعقالينية 

  و اخلارج ل تعزيز منو ا ادقعلاقي، ال  ق  ل النثر من ارادت إىل  ذا النمو.
دولينينية ل العقنينيدين ال نينيذين  نينيبقا األزمنينية ارالينينية امنيني عة تزينينيد ع نيني  منيني تذ وزاقت العجنينيارة ال -5

ل املاينينينية ع نينيني  العنينينيوا . لننينينين  زمنينينية  3ل املاينينينية و 6.8مبعو نينيني   نينينينوي ا نينيني   عنينينين ا نعنينينياج العنينينيامل ،
 اننيت ارنينيد الفاصنيل. فبعنينيد القفنيزة القوينينية الني  حتققنينيت ل العجنيارة الدولينينية   2009-2008 الفنيوة

اار املالينينية والنقدينينينية املنمنينيقة قولينينياً واهلاقفنينية إىل إعطنينياع قفعنينية قوينينينية عقنينيب العنينيد 2010 نينيالل عنينيا  
وق  ت ل فوة مننيو   ثني  اطئنياً منين مننيو ا نعنياج  2011ل نمو، فقدت العجارة الدولية زمخيفا عا  

العنينيامل . ونظنيني اً لعنينيد   فاينينية الط نينيب العنينيامل ، فعننينيه منينين املمنينيعبعد جنينيداً    تنينيعمنن العجنينيارة الدولينينية 
 .(1)ع قفعة قوية ل نمو العامل لوحد ا من إعطا

ومن املضنالت ال ييمية ال  يواجيفيفا مق رو الميا ات ل الب دا  النامية والب نيدا  الني   -6
متنيني  اقعلنينياقاهتا مب ح نينية انعقالينينية، مبنينيا ل ذلنينيك الب نينيدا  النيني  متثنينيل فييفنينيا المنيني ع امللنينينعة جنينيزعاً  بنينيراً منينين 

عم ار النمنينينيو البطنينيني ع ل ا نفنينينياق النيفنينينياي  ل اللنينينياقرات،    مننينينيو اللنينينياقرات قنينينيد يعنينينيإلث   نينيني باً اا نينيني
الب نينيدا  املعقدمنينية لعنينيدة  نينينوات مقب نينية. ول عنينيدق منينين الب نينيدا  النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني  اقعلنينياقاهتا 
مب ح نية انعقالينينية،  ق  إنعنينياج المنيني ع امللنينينعة ل منيوق العاملينينية إىل تو نينييع قطاعاهتنينيا ارديثنينية النظامينينية. 

الب نينيدا  زاق انينينفو النينيوترة، وذلنينيك ي جنينيع جزيينينياً إىل اللنينيالت لننينين الط نينيب ا  نيني  ل   ث ينينية  نينيذر 
الضعيفة اذ قطاع اللاقرات واقية ادقعلاق، مبا ل ذلك ما يعع ت ااملضار ة ل  ال نيل القيمنية 
العاملينينية،  منينيا ي جنينيع جزيينينياً إىل ا نينيواتيجية تعزينينيز القنينيدرة العنافمنينيية الدولينينية عنينين ت ينينيت إاقنينياع األجنينيور 

 منخفضة.
اد نينيواتيجية    تلنينيل إىل حنينيد ا األقلنيني  ل ااينينية املطنينياف، أل  األجنينيور  وكننينين هلنينيذر -7

املنخفضة تؤقي مبا  ة إىل إ عاف النمو ل الط ب ا    فضاًل عن إ عاف النمنيو ل الط نيب 
ع   اللاقرات ل ااية املطاف. ول املناخ العامل  ارا ، تؤقي عم ية  فو العموينيل االنيديو  

عمومية ل الب دا  املعقدمة إىل مفاقمة مضن ة عد   فاية الط نيب. ول ظنيل وإصالح امليزانيات ال
 ذر الظ وف، من  إل  ا نيواتيجيات النمنيو النيذي تقنيوقر اللنياقرات والقايمنية فقني  ع ني  األجنيور 
واملنافمنينية الضنيني يبية    تفنينياق  الضنيني ر النينيذي يمنينيببه تبنينياتؤ النمنينيو ل   نينيواق اللنينياقرات و   تق نينيص 

 الفوايد ا  الية.
__________ 

: ارو منينينية العاملينينينية وح ينينينية 2014تق ينينيني  العجنينينيارة والعنمينينينية لعنينينيا  ، 2014منينينيؤمت  األمنينيني  املعحنينينيدة ل عجنينينيارة والعنمينينينية،  (1)
 )نيويورك وجنيف، منضورات األم  املعحدة(. ا عيار الميا ات من  جل حتقيت العنمية
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فيمنينيا يعع نينيت مبلنينيدري المنيني ع األ ا نينيية منينين الب نينيدا  النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني  اقعلنينياقاهتا و  -8
مب ح ة انعقالية، يفض  النقص ل الط ب ع   املواق امللنعة إىل ا ع النمنيو ل الط نيب ع ني    ني  
 صنينيناف صنينياقراهتا. ومبنينيا    تزاينينيد الط نينيب ع نيني  المنيني ع األ ا نينيية ل الب نينيدا  النامينينية المنيني يعة النمنينيو 
 ق  إىل ارتفنينياع األ نينيعار الدولينينية ملعظنيني  المنيني ع األ ا نينيية قبنينيل األزمنينية، فعننينيه منينين املنيني جح    ينينيؤث  
ت اجنينينيع اداا نينينيات المنينينيااقة  نينيني باً ع نينيني    نينينيعار المنينيني ع األ ا نينينيية. واا  نينينيافة إىل ذلنينينيك، ظيفنينيني ت 
قنينينينينينينيدرات جدينينينينينينينيدة تعع نينينينينينينيت االعورينينينينينينينيد ملواجيفنينينينينينينية ارتفنينينينينينينياع األ نينينينينينينيعار،  لوصنينينينينينينياً ل  نينينينينينينيال الععنينينينينينينيدين 

. ونعيجنية لنيذلك، ت اجعنيت   نيعار معظني  المني ع األ ا نيية تنيدر ياً اعنيد    ا غنيت واهليدرو  اونات
 .2011ذروهتا ل عا  

 إعادة التوجيه نحو الطلب المحلي واإلقليمي -باء 
االنظ  إىل توقع ت اجنيع النمنيو ل الب نيدا  املعقدمنية ل األجنيل املعو ني ، قنيد حتعنياج الب نيدا   -9

ا مب ح نينية انعقالينينية إىل منظنينيور   ثنيني  لنينيوًد و تنينيول  جنينياًل يضنينيمل النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني  اقعلنينياقاهت
تغيراً ل ا واتيجيات العنمية يعط  وزناً   ل ل ط ب ا    وا ق يم  اوصفه حم  نياً ل نمنيو. ومنين 
 إل   ذر اخلطوة  و ممار   ث  توازناً ل نمو    يعوض عن األث  المني   ل لنياقرات األاطنيإل مننيواً 

عقدمنينينينية. واا  نينينينيافة إىل ذلنينينينيك، كننينينينين جلمينينينينيع الب نينينينيدا  النامينينينينية والب نينينينيدا  النينينيني  متنينينيني   نينينينيو الب نينينينيدا  امل
اقعلنياقاهتا مب ح نية انعقالينية    تععمنينيد ل وقنيت معنيزامن ا نينيواتيجية مننيو   ثني  توازننينياً مبنيا  نبيفنيا ا ثنينيار 

 .(2)ال  تؤقي إىل إفقار اجلار
عنينيدة حتنينيديات تضنينيمل تعزينينيز لننينين ادنعقنينيال إىل ا نينيواتيجية مننينيو   ثنيني  توازننينياً ينطنينيوي ع نيني   -10

القنينيوة الضنيني ايية ا  ينينية وإقارة العو نينينيع ا  نيني  ع نيني   نينيو يعفنينينياق  زينينياقة مف تنينية ل النينيوارقات. ود انينينيد 
 يضنينينياً منينينين تغينينينير الو يبنينينية القطاعينينينية لينعنينينياج ا  نينيني  لعنييفنينينيه منينينيع  مننينينيا  الط نينينيب اجلدينينينيدة. ومبنينينيا    

متني  اقعلنياقاهتا مب ح نية انعقالينية  ني    نيواق  األ واق ا  ية ل نثر منين الب نيدا  النامينية والب نيدا  الني 
صغرة، قد تنو  جة حاجة إىل  وق إق يمينية يعنييح ل منعجنيذ جنيإل جنيار وفنيورات ارجني . وحتوينيل 
حمور ت  يز ا واتيجيات العنمية  و األ واق ا  ية د يعإل العق يل من  مهينية قور اللنياقرات. انيل 

د فعنياًل مزينيداً منين العو نيع إذا منيا ا نيعطاع عنيدة ع   العنو منين ذلنيك، كننين ل لنياقرات    تضنييف
    اع إق يميذ ل  ال العنامل حتقيت معدل منو اقعلاقي  ع   ل الوقت نفمه.

وتععمد إمنانية العحول الم يع إىل ا واتيجية إق يمية ل نمو املوجه  نيو الط نيب اععمنياقاً   -11
 ني  انينم  الط نيب ا ق يمني . وقنيد تننيو   براً ع   مد  وثاقة صني ة اهليننيل القطنياع  لينعنياج ا 

 ذر اللني ة  نيعيفة اوجنيه  نيا  ل الب نيدا  الني  تضنينل المني ع األ ا نيية األولينية نمنيبة  بنيرة منين 
صاقراهتا. وتبذ العج اة العار ية    حتقيت ادندماج ا ق يم  اذ الب دا    ث  صعواًة إذا  انت 

لاقاهتا  قل تنوعاً و بب ذلك    الب دا  ال  توجد القدرات ا نعاجية هلذر الب دا   قل منواً واقع
__________ 

العنيف مع قينامينيات ادقعلنياق : 2013تق ي  العجارة والعنمية، ، 2013مؤمت  األم  املعحدة ل عجارة والعنمية،  (2)
 )نيويورك وجنيف، منضورات األم  املعحدة(. العامل  املعغرة
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ل إق نينيي  يععمنينيد االدرجنينية األوىل ع نيني  إنعنينياج المنيني ع األ ا نينيية لنينين تننينيو  ل و نينيع يعنينييح هلنينيا ت بينينية 
 احعياجات اعضيفا البعو املعزايدة ل م ع امللنعة والم ع ال ييمية.

الواحنينينينينيدة إىل    الب نينينينينيدا  وتضنينينينينير البياننينينينينيات املعع قنينينينينية االعجنينينينينيارة قا نينينينينيل املنطقنينينينينية ا ق يمينينينينينية  -12
، مل يعجنينينياوز  منينينيوع انينينيارة الب نينينيدا  2013. ول عنينينيا  (3)األف يقينينينية  نينيني  األقنينينيل معنينينياج ة فيمنينينيا اينيفنينينيا

ل املاينينية.  20ل املاينينية. ول  م يننينيا الالتينينينية، يب نيني   نينيذا النيني ق   14األف يقينينية منينيع  نيني  اع إق يمينينيذ 
النيني  تمنينيج يفا الب نينيدا  املعقدمنينينية  وتمنينيجل الب نينيدا  النامينينية ل م نينينييا معنينيددت ق يبنينية منينين املعنينينيددت 

ل املاينينية منينين  منينيل اارهتنينيا، ود تعجاوز نينيا ل  نينيذر  55فعجنينيارة  نينيذر الب نينيدا  قا نينيل إق يميفنينيا تب نيني  
ل املاية. واجلدي  االذ      الب نيدا  النامينية ل م نييا  67النمبة إد الب دا  املعقدمة ال   ج ت 

ل العنينيامل، وذلنينيك ل فنينيويت منينيا قبنينيل األزمنينية ومنينيا   نينيج ت  يضنينياً  ع نيني  مننينيو ل الننينياتج ا  نيني  ا  نينيا 
اعد ا، و ني  الب نيدا  الني  تضني   قنيو  م ا نيز العلنينيع ا ورينية. وامنيبب تنيول عم ينية ادنعقنيال منين 
ادقعلاق املوجه م  زياً إىل اقعلاق الموق وانفعاح اقعلاقاهتا،  يفدت الب دا  ال  مت  اقعلنياقاهتا 

ل املاية من اجملمنيوع  27من العجارة قا ل املنطقة الواحدة من مب ح ة انعقالية ت اجعاً ل حلعيفا 
 .2013ل املاية عا   17إىل  1995عا  

 التجارة كمحرك للنمو -جيم 
حبمب البيانات املعع قة االعجارة قا ل املنطقة ا ق يمية الواحد، كنن ل عجنيارة    متثنيل  -13

ن املقارنة اذ  ف يقينيا و م يننيا الالتينينية منين جيفنية حم  اً ل نمو ل عم ية اندماج إق يم . وُيمعنعج م
والب نينيدا  النامينينية ل م نينييا منينين جيفنينية   نيني      اهليننينيل ا نعنينياج  واألتنيني  الميا نينياتية لننينيل ا نينيد  و 

 إق ي  يؤث ا  ع   نوع العجارة وااا يفا، و ذلك ع   قينامية النمو اضنل عا .
تنينيني ِك فقنينيني  لقنينينيو  المنينينيوق، اعحدينينينيد ويقنينينيو   ي ا نينينيد منخنينيني   ل العجنينينيارة الدولينينينية، إذا منينينيا  -14

ختلله جزيياً حبمب النم  القاي  لعوامل ا نعاج اذ الب دا  )املزايا النمبية(،  منيا ننيدقر وفقنياً 
جملموعة  و ع من القنيدرات ا نعاجينية الني  تنيؤث  ع ني  األقاع ا نعنياج  ل ضني  ات ومبنيا يعما ني  منيع 

 واق الدولية. فع ني   نيبيل املثنيال،  ق  تنيواف  نفوذ وا واتيجيات اجليفات الفاع ة املميط ة ل األ
املوارق الطبيعية، إىل جانب إتنيار  يا نيايت يمو نيد اوصنيفات الميا نيات ادقعلنياقية لعوافنيت مراع 
وا نطن، إىل تد ور القدرات العلنيعية )تفنيك ل علنيع  اات ألوانه( ل النثر من اقعلاقات 

. وقنينيد ا غنينيت حلنينية (4)ا نينيعغالل املنينيوارق الطبيعينينية  ف يقينينيا وإىل تعزينينيز مننيني  منينين العخلنينيص يقنينيو  ع نيني 
ل املاية من الناتج ا    ا  ا  اععبنياراً منين المنيبعينيات، وانيد ت  14العلنيع ل  ف يقيا حوا  

. ول املقاانينينينينيل، تعزاينينينينينيد 2012ل املاينينينينينية عنينينينينيا   9.1انينينينينيالواجع ل ااينينينينينية العمنينينينينيعينيات و بطنينينينينيت إىل 

__________ 

حمنينيااات  ماننينية األوننعنينياق، ااد نينيعناق إىل قاعنينيدة اياننينيات األوننعنينياق ا حلنينيايية، و نيني  معاحنينية ع نيني  املوقنينيع العنينيا :  (3)
http://unctadstat/EN/Index.html  (.  2015مذار/مارا  9)مت ادتالع ع ييفا ل 

(4) J Williamson, 1990, Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Institute for 

International Economics, Washington, D.C . 

http://unctadstat/EN/Index.html
http://unctadstat/EN/Index.html
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اللناع  )الععدين وا عغالل ا اج  والبناع و دمات حلص األنضطة  ر العلنيعية ل القطاع 
 ن ت  نيذر األنضنيطة حنيوا  نلنيف  1970النيف ااع والغاز واملاع والل ف اللح (  ول عا  

 موع القيمة اللناعية املضافة، اينمنيا تضنينل الينيو  ثالثنية  رااعيفنيا. وع ينيه، فنيع  اتفنياض ممنيعو  
 ف يقيا ي جع اقدر  بر إىل  عف القدرات ا نعاجينية العجارة قا ل املنطقة ا ق يمية الواحدة ل 

و نينيعف العننينيوع ادقعلنينياقي. و نينيذا النينينم  الننينيامن منينين العحنينيول اهلين نيني   نينيو النينيذي  عنينياق العجنينيارة 
 وادندماج ا ق يميذ ل  ف يقيا.

ول  م يننينيا الالتينينينية،  عنينياق العخلنينيص ل القطاعنينيات ا نعاجينينية العجنينيارة قا نينيل املنطقنينية  -15
احنيدة ر ني     ممنيعو   نيذر العجنيارة  ع ني  ممنيا  نيو ع ينيه ل  ف يقينيا إىل حنيد منيا. و نيا  ا ق يمية الو 

دنععنيا    نينيعار املنينيواق األولينينية الننينياتج عنينين الط نينيب القنينيوي منينين م نينييا قور   ا نيني ،  نينيالل المنينينوات 
اخلمنينيو عضنيني ة املا نينيية، ل ت اجنينيع اللنينيناعة والعنينيوقة إىل العخلنينيص ل إنعنينياج المنيني ع األ ا نينيية ل 

 م ينا الالتينية. ويُذ   من اذ اد عثناعات ع    ذر اداا ات اعو ا نيدا  العديد من ا دا  
 م يننينيا اجلنواينينية النيني  تمنينيعخد  جنينيزعاً منينين ا ينيني اقات املالينينية األع نيني  ل متوينينيل الميا نينيات اللنينيناعية، 
واملنميك، واعو ا دا   م ينا الو ط  ال  ختللت ل اللناعات العحوي ية النثيفة العمالة 

 .(5) يات اميع( املوجيفة  و  وق الوديات املعحدة األم ينية)معظميفا عم
وفيمنيا انيذ الب نيدا  النامينية ل م نييا، ي جنيع ارتفنياع حلنية العجنيارة قا نيل املنطقنية ا ق يمينينية  -16

الواحدة من العجارة ا  الية إىل وجوق  بنات إنعاج إق يمية قوية. وتعج    ذر المنيمة اضنينل 
ال عنينينيذ تطنينينينيورت فييفمنينينيا  نينينيذر الضنينينيبنات   ثنينيني  منينينين  ر نينينينيا   نينينيا  ل  نينيني ق وجننينينيوب  نينيني ق م نينينييا

) نينيبنات ا نعنينياج ل  نيني ق م نينينييا، وفقنينياً هلنينيذر الدرا نينينية،  نيني  األ ثنيني  تقنينينيدماً ل العنينيامل منينين حينينينيث 
فبينما  ا  منو العجارة ل األجنيزاع واملنوننيات والعجمينيع  .(6)ارج  ومد  العو ع ومد  العطور(

جنيارة العاملينية ل املنيواق امللنينعة ل  ينيع   نياع العنيامل، النيفاي  ل  بنات ا نعاج    ع منين مننيو الع
فع   ذا النوع من العجارة مميط  الفة  اصنية ل  ني ق م نييا. وقنيد اني زت اللنيذ  جيفنية فاع نية 
حمورينينينينية ل  نينينينيبنات ا نعنينينينياج ا ق يمينينينينية، اوصنينينينيفيفا امل  نينينينيز األول ل عجمينينينينيع النيفنينينينياي  وامللنينينينيدر األول 

 .(7)   ل م ع النيفايية إىل   واق األقالي  األ
والمنيع  القنيوي إىل العلنينينيع، منيع توجينينيه ا عمنيا   نينيا  إىل حتمنيذ إنعنينياج املنيواق امللنينينعة،  -17

 و األ اا النيذي تقنيو  ع ينيه  نيبنات ا نعنياج ا ق يمينية ل  ني ق م نييا. وعنياقًة منيا ينيلز العنامنيل 
نضنينيطة انينيذ املنعجنينيذ ل ا نينيد منينيا عننينيدما يعطنينيور إنعنينياج املنينيواق امللنينينعة. ومبنينيا    العخلنينيص وتقمنينيي  األ

__________ 

(5) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014, Regional Integration: 

Towards an Inclusive Value Chain Strategy (Santiago, United Nations publication) . 
(6) F Kimura and A Obashi, 2011, Production networks in East Asia: What we know so far, Working 

Paper No. 320, Asian Development Bank Institute, Tokyo . 
(7) P Athukorala, 2010, Production networks and trade patterns in East Asia: Regionalization or 

globalization?, Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 56, Asian 

Development Bank, Manila . 
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ا نعاجينينية )تبعنينياً ملثنينيال ملنينينع النينيدااايو ل تقمنينيي  العمنينيل النينيذي يقوحنينيه مق  مسينينيث( يعنينييح تلنينيفية 
اد نينيعثمار ل  نضنينيطة منينيا  و   جنعيفنينيا، تعولنينيد اللنينيالت  وًد انينيذ املنعجنينيذ ل الب نينيد الواحنينيد لننيفنينيا 

ح ل ادقعلنياق تعو ع لععجاوز اردوق إذا تنيوف ت انيىن حتعينية إق يمينية  افينية. ومبنيا    العنامنيل الننياج
العنينينيامل ، ع نينيني  وجنينينيه اخللنينينيو ، يعوقنينينيف ع نينيني  وجنينينيوق مننينينيو ممنينينيعم  ل ا نعاجينينينية، فنينينيع  اننينينياع قاعنينينيدة 

 تلنيعية قوية د يزال منوناً رييمياً ل  ي ا واتيجية اارية ناجحة ل معظ  الب دا  النامية.

 الدرو  السياساتية -دال 
يبينينية امل تبطنينية االعلنينينيع لنينيد  و نينيع د انينيد منينين النظنيني  ل عنينيدق منينين حنينيادت ادتنيني اق العج   -18

ا نينيواتيجية تنامنينيل ل ادقعلنينياق العنينيامل  تمنينيع  إىل ادنعقنينيال منينين اقعلنينياق ي تننينيز فقنيني  ع نيني  املزاينينيا 
النمنينينيبية، ع نينيني  النحنينينيو العنينينيا : تبنينينيذن    ممنينينيامهة العلنينينينيع ل النمنينينيو   ثنينيني  منينينين حلنينينيعه ل ا نعنينينياج 

مننينيواً   نيني ع ل إنعاجينينية اللنينيناعات  وينيني تب   ا  نينيا   وتمنيني يع النمنينيو ل إنعنينياج املنينيواق امللنينيننعة يولنينيد
النمو األ  ع ل العلنيع االنمو األ  ع ل ا نعنياج وا نعاجينية ل قطاعنيات   ني   منين ادقعلنياق. 
 ويبدو    جة عالقة إ ااية قوية اذ ممنيعو  ق نيل الب نيد وقرجنية تننيوع اقعلنياقر و ني  تقنيو  اقواننياً 

 ة.وثيقاً  ذلك االعو ع ل القدرات اللناعي
وص ة اداا ات العامة االمببية ليمت ص ة ملية اطبيعة ارال. وليمت القو  الدافعنية  -19

الدينامينينينية وا اداعينينينية حننينيني اً ع نينيني  قطنينينياع العلنينينينيع. انينينيل إ  األقلنينينية تبنينينيذ    العلنينينينيع ينطنينينيوي ع نينيني  
احعمنينينيال   نينينيل خل نينينيت مزاينينينيا جليفنينينية العنينيني ض )العخلنينينيص، ووفنينينيورات ارجنينيني ، والعقنينينيد  العننولنينينيوج ، 

مليفارات( وجليفة الط ب )  عار ماليمة وم ونة ل الد ل( كننيفنيا  عمعنية    تمنياعد ل وتطوي  ا
إ اق وصو  ح قنية مثمني ة قواميفنيا تزاينيد ا نعاجينية والعمالنية والنيد ل. وع ينيه، منين املني جح    يننيو  
اننينياع صنينيالت قوينينية انينيذ اد نينيعثمار واللنينياقرات  منيني اً حا نيني  األمهينينية ل تولينينيد منا نينيب قينامينينية منينين 

 ة ل العقمي  الدو  ل عمل.املضار 
وكنن تو يع العجارة من  الل تيمر ا،  ي اعحمنيذ ا جني اعات واملؤ منيات امل تبطنية  -20

. لننين  نينيذر ا صنيالحات د يمنينييفل تنفينيذ ا، ومنيا األمث نينية الني  تنينيذ   (8)اعنيدفت المني ع عنينيل ارنيدوق
قايمة ع   العنمية اقدر ما  عاقة  عقارة اجلمارك وإج اعاهتا إد جزع من عم ية ممعم ة لبناع قول

   إج اعات   يعة ملنافحنية ممار نيات الفمنياق ع ني  ارنيدوق. ومنين املني جح    تننيو  إصنيالحات 
إقارات اجلمارك جزعاً من إصالحات  و ع ل قضاع  و اخلدمة املدنينية.  منيا تيمنير العجنيارة لوحنيدر 

 منينيية دقعلنينينياق  نينينيوق  فيفنينيو  قنينينيل فعالينينية ممنينينيا لنينينيو  نينيا  جنينينيزعا منينين جيفنينينيد معما نينينيك لبننينياع ال  نينينيايز املؤ 
حديث. ونعاج تنفيذ  ذر ا صنيالحات إىل الوقنيت، و نيو د يعننياول إد جنيزعاً منين املضنين ة. وجنية 
عقبنينينية   نينينيل تواجنينينيه النثنينينير منينينين الب نينينيدا  النامينينينية والب نينينيدا  النينيني  متنينيني  اقعلنينينياقاهتا مب ح نينينية انعقالينينينية  نينيني  

  ق يمية الواحدة. ين يفا ا نعاج  الذي ند اضدة من إمنانات العجارة قا ل املنطقة ا
__________ 

(8) See for example B Hoekman and A Nicita, 2011, Trade policy, trade costs and developing country 

trade, World Development, 39(12): 2069–2079. 
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وكنن  يضنياً تعزينيز قنيدرات ا نعنياج منين  نيالل وجنيوق فني وع لضني  ات  جنبينية ل ادقعلنياق  -21
ا  نيني . لننينين اجليفنينيوق النيني  ت منيني  فقنيني  إىل جنينيذب اد نينيعثمار األجننيني  املبا نيني  عنينين ت ينينيت ا نينيعق ار 

القواعنينينينينيد ادقعلنينينينينياق الن نينينينيني ، ومعا نينينينينيدات اد نينينينينيعثمار الثنايينينينينينية، والميا نينينينينيات الضنينينينيني يبية املاليمنينينينينية، و 
املعمنينيا  ة ل  نينيال  نينيوق العمنينيل و ر نينيا منينين اجملنينيادت قنينيد تنينيؤقي، حنيني  عننينيدما تنينينجح، إىل حلنيني  
املزايا الثااعة ل منلات العلدي ، مع تق يص اللالت االلنيناعة ا  ينية إىل ارنيد األقو. ويننيو  
ىل  نينينيذا اخلطنينينيني   نينينينيديداً ل غاينينينينية إذا  اننينينينيت العنينينيدفقات العجارينينينينية ت اعنينينيني  فنينينيني   الوصنينينينيول العفضنينينينيي   إ

 األ واق الذي يقض  اإل  تإليت مد الت ا نعاج من الب دا  الض ينة ااريا.
ولذلك، جة ا عما  معزاينيد انيعقراج اعنيد إق يمني   قنيو  ل ا نيواتيجيات العنمينية ل الب نيدا   -22

النامينينينية. إذ تؤ نينينيد إحنينينيد  الدرا نينينيات، ع نينيني   نينينيبيل املثنينينيال،    ادقعلنينينياقات النامينينينية النبنينينيرة توجنينينيه 
. و ذا (9)ا منايية  و  بنات ا نعاج ا ق يمية و و الميا ات اللناعية ا ق يميةا واتيجياهتا 

 نينيو حنينيال ادحتنينياق ال و نيني  واللازينينيل وجننينيوب  ف يقينينيا واللنينيذ واهلننينيد واملننينياتت ا يطنينية  نينيا. ومنينيع    
اللنينينيذ  حنينيني زت   نينينيل تقنينينيد  ع نينيني   نينينيذا املمنينينيار، فنينينيع  النينينيدول األرانينينيع األ نينيني   تعينينينيد  يضنينينياً مو نينينيعة 

 ا لعلبح م ا ز اقعلاقية حمورية إق يمية.اقعلاقاهت
والواقنينيع     نينيذر اجليفنينيوق كننينين فيفميفنينيا اضنينينل  فضنينيل إذا منينيا نُظنيني  إلييفنينيا ع نيني   انينيا حماولنينية  -23

املقنيوح  صنياًل ل  - و اد واتيجية ا منايية  -. و ذا املفيفو  (10)لعطبيت مفيفو  ا ق يمية ا منايية
قل الب دا  منواً، يقبل الفوايد ا عم ة الني  ُانيىن منين زينياقة  ياق اد واتيجيات ا منايية املمننة أل

ادنفعاح ومن ارلول ع   العننولوجيات ارديثة، لننه ي فو النينيفج املنيا  واملمنيعند إىل المنيوق 
ل النظنينيني ة إىل العوملنينينية النينيني  ح فنينينيت ممنينينيار  نينينيذر الفواينينينيد ل المنينينينوات األ نينينيرة. وهتنينينيدف ا ق يمينينينية 

فوايد القلو  ل عالقات ادقعلاقية العاا ة ل حنيدوق منيع األ نيواق والضني  ات ا منايية إىل حتقيت ال
اجملنياورة ومنين  نيالل الععنياو  ا ق يمني  والعنمنييت الميا نيايت. ولنييو  نيذا األمني   اينية حبنيد ذاتنيه، انينيل 
 و و ي ة لعم يع العنمية البضني ية وادقعلنياقية وادجعماعينية، منيع الو ينيز اضنينل  نيا  ع ني  اننياع 

ية و ر ا من القدرات ال  يعوقف ع ييفا النمنيو القنيوي لينعاجينية ل ااينية املطنياف. القدرة ا نعاج
وع يه، فع  ا ق يمية ا منايينية تعع نيت االعنمينية ادقعلنياقية الدا  ينية والعنامنيل ع ني  اللنيعيد ا  ني ، 

 فضاًل عن العنامل اد واتيج  ملنطقة إق يمية من مناتت ادقعلاق العامل .
 بنينيرة لعحقينينيت وفنينيورات ارجنيني  منينين  نينيالل تنينيوفر  ننينيواع مععنينيدقة منينين املننينيافع و ننينياك فنيني     -24

ا ق يمية املضو ة ال  كنن    تعوق االفاينيدة ع ني  الب نيدا  النامينية والعجمعنيات ا ق يمينية. وكننين 

__________ 

(9) W Milberg, X Jiang and G Gereffi, 2014, Industrial policy in the era of vertically specialized 

industrialization, in: JM Salazar-Xirinachs, I Nubler and R Kozul-Wright, eds., Transforming 

Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development, 151–180, 

International Labour Organization, Geneva. 

(10) UNCTAD, 2011, The Least Developed Countries Report 2011: The Potential Role of South-South 

Cooperation for Inclusive and Sustainable Development (New York and Geneva, United Nations 

publication). 
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هلنينينيذر املننينينيافع    تضنينينيمل  نواعنينينياً خمع فنينينية منينينين البنينينيىن العحعينينينية املاقينينينية النينيني  تنينينيدع  النقنينينيل وادتلنينينيادت 
 اًل عن اهليا ل األ ا ية الع مية والعننولوجية والنظ  اداعنارية.والطاقة، فض

 منينينيا فيمنينينيا يعع نينينيت اا تنينينيار الميا نينينيايت، نعنينينياج تطنينينيوي  نظنينيني  ا نعنينينياج ا ق يمينينينية إىل  يا نينينيات  -25
تعجنينياوز حت ينيني  العجنينيارة لعلنينيل إىل عم ينينية حتنينيول صنينيناع  و ين نيني  إق يمنيني . ود انينيد منينين  تنيني   يا نينياتية 

عطنينيوي  ادقعلنينياقي وادجعمنينياع  لنينينظ  ا نعنينياج ا ق يمينينية، و نيني   تنيني  يُنظنيني    ثنيني  تننينيامالً ت  نينيز ع نيني  ال
فييفنينيا إىل الميا نينيات العجارينينية  نينيإلقاة ل عنمينينية د يُقنينياا منينيد  جناحيفنينيا حبجنيني  النمنينيو العجنينياري فقنيني  انينيل 
و يضاً انوعية اللاقرات )القيمة املضنيافة( وانيإلث  تنمينية القنيدرات ا نعاجينية لالقعلنياق. ومنين اجل ني     

عجارية، ع   اللعيد الوتإل، ينبغ  ق يفا ل إتار  يا نيايت  و نيع ييفنيدف إىل تطنيوي  الميا ات ال
القدرات ا نعاجية. وإذا  نيا  اهلنيدف  نيو    تلنيبح العجنيارة حم  نياً ل نمنيو ل عم ينية اننيدماج إق يمني ، 

 فع  جة حاجة  يضاً إىل الععاو  ل  ا  ادقعلاق الن   واللناعة ع   اللعيد ا ق يم .

 التكامل اإلنتاجي كأسا  للتكامل اإلقليمي الموجه نحو التنمية -ثانياا  
 القدرات اإلنتاجية -ألف 

 إ  املناتت ا ق يمية ال  تضعف فييفا العجنيارة انيذ ا نيدااا،  منيا ذُِ ني  ل الفلنيل األول، -26
     يضاً مناتت تعاين من  عف ل القدرات ا نعاجية. وتضنل ا دا  م يا النامية، و لوصاً 
 نيني ق م نينييا، اد نينيعثناع الوحينينيد، حينينيث ا عمنينيت ا اولنينية املععمنينيدة لبننينياع قطنينياع تلنينينيع  قنينيوي ع نيني  
اللنينيعيد النينيوتإل  مهينينية حامسنينية ل تطنينيوي   نينيبنات ا نعنينياج ا ق يمينينية. و ننينيذا كننينين ل ميا نينيات    
اق حتدث فارقاً ل من  العنامل ول املزايا ال  حتلل ع ييفا الب دا  من تعزيز اندماجيفا ل ادقعلني

 الدو .
وتضر عبارة القدرات ا نعاجية إىل تعزيز املوارق ا نعاجية، واقعناع القدرات العننولوجية،  -27

وا عحداث صالت إنعاجية تعيح ل ب دا  إنعنياج تايفنية  و نيع منين المني ع واخلنيدمات املعطنيورة ع ني  
حتقينينينيت العنمينينينية املعواصنينيني ة  نينينيو معزاينينينيد، وتيمنينينير اننينينيدماجيفا املفينينينيد ل ادقعلنينينياق العنينينيامل . واملفعنينينياح ل 

 -وما يعلل  ا من تو يع العمالة املنعجنية  -وارد من الفق   و جعل تنمية القدرات ا نعاجية 
 . (11)ل ص ب الميا ات الوتنية والدولية من  جل تعزيز النمو ادقعلاقي

ل، وُتطنينيونر القنينيدرات ا نعاجينينية منينين  نينيالل ثنينيالث عم ينينيات موااطنينية  نيني  م ا منينية ر ا املنينيا -28
والعقنينينيد  العننولنينينيوج ، والعحنينينيول اهلين نينيني . ود تنينينيؤقي م ا منينينية ر ا املنينينيال والعقنينينيد  العننولنينينيوج  إىل 
تو نينييع الطاقنينيات ا نعاجينينية القايمنينية فحمنينيب، انينيل و يضنينياً إىل تيمنينير عم ينينيات العنوينينيع لالنعقنينيال منينين 

عحنينينيول القطاعنينيات املع وفنينية اواجنينيع عاينينيداهتا إىل القطاعنينيات النينيني  تعمنيني  اعزاينينيد عاينينيداهتا. وينينيؤقي ال
اهلين نيني  إىل تغينينيرات ل منوننينيات ا نعنينياج قا نينيل  نينيل قطنينياع وفيمنينيا انينيذ القطاعنينيات املخع فنينية، ول 

__________ 

(11) UNCTAD, 2006, The Least Developed Countries Report 2006: Developing Productive Capacities 

(New York and Geneva, United Nations publication). 
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من  ال واا  اذ املؤ مات والقطاعنيات. وينيؤث   يننيل ا نعنياج النا نيو، انيدورر، ل إمنانينية تعزينيز 
 اد عثمار واداعنار.

 نيدا  النامينية والب نيدا  الني  وقد تؤقي  ذر العم يات  يضاً إىل تغير ل  نينل اننيدماج الب -29
مت  اقعلاقاهتا مب ح نية انعقالينية ل ادقعلنياق العنيامل . إذ متينيل الضني  ات ا  ينية، الني  تعجنياوز ععبنيات 
 نيني  منينين حينينيث ارجنيني  والدراينينية العننولوجينينية ع نيني   نينيو معزاينينيد، إىل العجنينيارة منينيع اخلنينيارج. وينينيؤقي 

قة ا عغالل وفورات ارج ،  منيا ينيؤقي العلدي  ادورر إىل تو يع حج  الموق ويعيح االعا  زيا
العوجنينيه املعزاينينيد  نينيو اخلنينيارج  يضنينياً إىل تع ينينيف الضنيني  ات ع نيني  منعجنينيات وعم ينينيات جدينينيدة، وع نيني  
ملنينينياقر جدينينينيدة ل منافمنينينية. وينينينيؤقي العمنينينيايز اللنينينيناع  إىل تو نينينييع نطنينينياق العجنينينيارة انينينيذ امللنينينيانع، 

 درات ا نعاجية. يما فيما اذ الب دا  ال  تعضااه فييفا ممعويات الد ل والق د
وقنينيد تمنينيع   نيني  ات اللنينيناعات العحوي ينينية  ثننينياع منو نينيا  يضنينياً إىل ارلنينيول ع نيني  املزينينيد منينين  -30

املزاينينيا منينين  نينيالل تإل نينييو  نيني  ات تااعنينية هلنينيا ل اخلنينيارج. وهتنينييمن ع نيني  تنينيدفقات اد نينيعثمار األجننيني  
ق نينيا منينين  صنينيوهلا املبا نيني  الناانينية عنينين ذلنينيك  نيني  اتط  بنينيرة ومعطنينيورة تننولوجينينياً تمنينيع  إىل تعزينينيز م قو 

ا نينيدقة، ع نينيني    نينينياا توليفنينينية منينينين العوامنينينيل تضنينينيمل فنينيني وق العن فنينينية، و نينينيل حجنينيني  األ نينينيواق، وممنينينيعو  
العقد  العننولوج . ومع العقد  الذي نققه عدق معزايد من الب دا ، يُ جح، عنيالوًة ع ني  ذلنيك،    

الل العنينيدفقات تننيو   ننياك تنيدفقات  بنيرة لال نيعثمار األجننيني  املبا ني  ل القطنياع نفمنيه،  ي منين  ني
قا نيل اللنيناعات نفمنينييفا. وإذا ت افقنيت  نيذر العنينيدفقات منيع تعزينينيز القنيدرات ا  ينية منينين  نيالل تنينيداار 

  يا اتية وقع  ماليمذ، من امل جح    يزيد احعمال اخل وج انعايج مفيدة  ر مبا  ة.
 ويعط نينينيب اعنينينيو ا نعنينينياج ل اخلنينينيارج إقامنينينية نمنينينيا مننينيني رة منينينين نفنينينيو امللنينينيانع، لننينينين انينينيز اً  -31
ل لناعات قد ندث  يضاً من الناحية اجلغ افية، منين  نيالل اد نيعثمار األجنني  املبا ني ،  موقياً ع

عند فلل اعو األنضطة ونق يفا إىل  ما ن     . وتعفنياوت قرجنية العجنيز  منين قطنياع إىل م ني ، 
حبمنينيب منينيد  ممنينياعدة العننولوجينينيات اجلدينينيدة ع نيني   فنينيو تننينياليف العنمنينييت والنقنينيل، و نينيذلك 

اا  انيذ  نضنيطة معيننية. ومنين ا عمنيل    تنيؤقي  نيبنات ا نعنياج الدولينية النا نيئة حبمب  ثافة ال و 
من  ذر العم ية إىل تمني يع ح  نية املنوننيات واملنعجنيات  نيبه امللنينعة عنيل ارنيدوق، و نيو منيا يعخنيذ 

 ل العديد من ارادت  نل مباقدت اارية قا ل الض  ة.

 القضايا المؤسسية والقضايا المتصلة بالعرض -باء 
والعنويع اللناع ، كنن توقنيع تنثنيف  لالنطالقتضيفد ا دا   اورة عم ية مماث ة عندما  -32

النيني واا  عنينينيل ارنينينيدوق، ع نيني  ممنينينيعو  القطاعنينينيات والضنيني  ات. ويعوقنينينيف تنامنينينيل ا نعنينياج عنينينين ت ينينينيت 
ايد     .العدفقات العجارية وتقا   ا نعاج ل ااية املطاف ع   ق ار الض  ات وليو ارنومات

تنميت ومواعمنية  نيذر من  إل  ت اللناعية الوتنية كنن    تدع   ذر العم ية،  ما    الميا ا
 ل جعل الميا ات اللناعية الوتنية   ث  فعالية. ايماعدع   اللعيد ا ق يم     الميا ات 
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معيناً من النثافة، يقو  املنعجو ، ع   صعيد  وحاملا تب    ذر ال واا  اخلارجية ممعو ً  -33
ا ق نينينيي  ل اداينينينية األمنينيني ، مبمار نينينية الضنينينيغو  خلفنينينيو  و إزالنينينية  نينيني  ارنينينيواجز النينيني  تعنينينيوق املبنينينياقدت 

مبنينيا ل ذلنينيك الععقينينيدات البروق اتينينية، والقينينيوق القانونينينية وا جنيني اعات ا قارينينية )العجارينينية واد نينيعثمار 
ويني جح    يلنياحب  نيذر  لبىن العحعية ل نقل وادتلنيادت.وتظيف  مطالبات اعحمذ ا (املعضاراة

 .مؤ مات لعوثيت الععاو  املطالب إنضاعُ 
ولنينييو الععنينياو  ال مسنيني   نيني تاً ممنينيبقاً ل عنامنينيل ل حننيني  الواقنينيع، لننينين ينُيني جح    يعط نينيب  -34

حتقينينيُت منا نينيب  و نينيع وتضنينيمل اجلمينينيع تفنينياعاًل ح  ينينياً انينيذ ادثننينيذ. ول البداينينية،  نينيينزع مثنينيل  نينيذا 
عاو  إىل الو ينيز ع ني  املمنيايل العقنينية )ارنيواجز العجارينية، واملعنياير، ومنيا إىل ذلنيك(، لننين   منيا الع

 صنينينيبحت نظنينيني  ا نعنينينياج والعجنينينيارة   ثنينيني  تننينينياماًل فيمنينينيا انينينيذ الب نينينيدا  املعجنينينياورة، زاقت اراجنينينية إىل 
 العنمنينييت والععنينياو . ومنينيا فعنينيو الوصنينيول إىل   نينيواق  و نينيع،  و نينيي ة لعحقينينيت وفنينيورات ارجنيني  وتنوينينيع

 ا نعاج، يضنل منذ  مد تويل األ اا املنطق  ل وتيبات ا ق يمية فيما اذ الب دا  النامية.
ويعنينييح العنامنينيل ا ق يمنيني  والعالقنينيات انينيذ ا نينيدا  اجلننينيوب النامينينية حينينيزاً لعنفينينيذ ا نينيواتيجية  -35

ًة إمنايينينينية إق يمينينينية تقنينينيو  ع نينيني  العلنينينينيع. وتنطنينينيوي  نينينيذر اد نينينيواتيجية ع نينيني  فنينيني   جننينينياح   نينينيل مقارننينيني
ااد نينينينينيواتيجيات الوتنينينينينينية املعزولنينينينينية، ود  نينينينينييما االنمنينينينينيبة ل ب نينينينينيدا  ذات األ نينينينينيواق ا  ينينينينينية اللنينينينينيغرة 
والقدرات العننولوجية ا دوقة. ور      اد واتيجية ا ق يمية قد تعط ب العخ ني  عنين قنيدر منين 

  قنينيد المنينيياقة ل و نينيع الميا نينيات الوتنينينية، قنينيد  نينيد األعضنينياع    حينينيز الميا نينية العامنينية املعنينياح هلنيني
توّ ع عن ت يت مباقرات الععاو  ل اجملنيادت الني  كننين فييفنيا ل منيوق املو نيعة وتقا ني  املنيوارق    
يمنينينياعدا ل تعزينينينيز اد نينينيعثمار والعغينينينير اهلين نينيني . وينبغنينيني   يضنينينياً و نينينيع  يا نينينيات اقعلنينينياقية إق يمينينينية 

ين نينيني ، ا نينينيعباقية و ر نينينيا منينينين   نينينينال الععنينينياو  فيمنينينيا انينينيذ ا نينينيدا  اجلننينينيوب  نينينيدف تعزينينينيز العغينينينير اهل
واد نينيعفاقة منينين  وجنينيه العنامنينيل ا عم نينية والعخلنينيص فيمنينيا انينيذ الب نينيدا  األعضنينياع وزينينياقة القنينيدرات 
ا نعاجينينينينية لءعضنينينينياع األقنينينينيل تطنينينينيوراً. و نينينينييعط ب األمنينينيني  إنضنينينينياع مؤ منينينينيات إق يمينينينينية تيمنينينيني  العنامنينينينيل 

 ا ق يم  املوجه  و العنمية مع تقد  العنامل ا نعاج .

 ةالدور المحوري للبنى التحتي -جيم 
يعط نينيب العنوينينيع ادقعلنينياقي ا نينيعثمارات  بنينيرة وادرتقنينياع اامليفنينيارات واراجنينية،  منينيا نعنينياج،  -36

فيمنيا يعع نيت مبنعجنيات جدينيدة، إىل منافمنية دعبنينيذ را نيخ  األقنيدا   ني فاً. وتنيوف  الني واا  والعنوينينيع 
ف صنينينياً لفنينينيعح الط ينينينيت  منينينيا  منا نينينيب إمنايينينينية ل قطنينينياع المنينيني ع األ ا نينينيية، لننيفنينينيا ر نينينين اوجنينينيوق ايئنينينية 
 يا اتية مواتية تضجع ع   ما ي ني : تنمينية املنيوارق البضني ية منين  نيالل العنيدريب والعع نيي  والبحنيث 
والعطنينينينيوي   واداعننينينينيار العننولنينينينيوج    نينينينياق منينينينيورقين   ثنينينيني  تنافمنينينينييًة  وو نينينينيع  يا نينينينيات ل  نينينينيا  
ادقعلاق الن   والد ل تدع  ظ وف اد عثمار ومننيو الط نيب ل األجنيل الطوينيل  وحتمنيذ البنينية 

 عية لعجاوز القيوق املف و ة ع   ا مداق.العح
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ول إتنينينيار ا ق يمينينينية ا منايينينينية،  نينينيب    يننينينيو  تنفينينينيذ الميا نينينيات العجارينينينية اد نينينيواتيجية  -37
معمنينينيقاً منينينينيع الميا نينينينيات اللنينينينيناعية ا  ينينينينية لننينينينيل قولنينينينية منينينينين النينينينيدول األعضنينينينياع. وكننينينينين ل ميا نينينينيات 

دينينية،  ال  نينيو  اجلم  ينينية، والنينيوارقات، العجارينينية اد نينيواتيجية    تضنينيمل  قوات تق يدينينية  و  نينيبه تق ي
ونظنينيا  حلنينيص العلنينيدي ، واملعنينياير العقنينينية، ومعنينياير اللنينيحة النباتينينية. ومتا نينيياً منينيع ال  ينينية الضنينيام ة 
ل عنمية، كنن  يضاً تعزيز العجارة ا ق يمية من  الل تنميت اد عثمار ل اجملادت اد نيواتيجية  

 ة املنمِّ ة. النقل ا ق يم  و ر ذلك من البىن العحعي
ومنينين  نينيإل  حتدينينيد  ولوينينيات اد نينيعثمار ل اجملنينيادت اد نينيواتيجية ذات اد عمنينيا  املضنينيوك  -38

وال  تعاين من نفو القيوق    يماعد ل ااوز العحيز العار    د العجارة ا ق يمية، و و حتيز 
امينينينية، لب نينينيدا  النممنينينيعم  ل اعنينينيو ارنينينيادت مننينينيذ فنينينيوة اد نينينيععمار األورويب. ود ينينينيزال النثنينينير منينينين ا

منينينين الناحينينينية ال وجمنينينيعية اقنينينيارات   نينيني    فضنينينيل منينينين ارتباتنينينيه انينينيبعو  لوصنينينياً ل  ف يقينينينيا، م تبطنينينياً 
الب نينيدا  اجملنينياورة، و نيني  لنينيذلك د تمنينيعطيع اد نينيعفاقة العامنينية منينين املنا نينيب النيني  كننينين جنييفنينيا منينين 

عجنينيارة والبنينيىن العنامنينيل ا ق يمنيني . ول  نينيياق  يفنينيذا، كننينين ملضنينياريع اد نينيعثمار ا ق يمينينية لعيمنينير ال
العحعينينينية    تنينينينيؤقي اضنينينينل مبا نينينيني  إىل تق نينينينييص تننينينياليف النقنينينينيل امل تبطنينينينية االعجنينينيارة قا نينينينيل املنطقنينينينية 
ا ق يمينينية الواحنينيدة  منينيا كننيفنينيا    تط نينيت ح قنينية تينينيدة قواميفنينيا تعزينينيز العجنينيارة ووفنينيورات ارجنيني  ل 

جنيارة قا نيل قطاع النقل وتق يص تناليف النقل، األم  الذي كنن، ادورر،    يزيد منين حتفينيز الع
 .(12)املنطقة ا ق يمية الواحدة

وجنينينينية فنينينيني    بنينينينيرة ل ععنينينينياو  ا ق يمنينينيني  مل ُتمنينينينيعغل، منيفنينينينيا ع نينينيني   نينينينيبيل املثنينينينيال، فنينينيني   ل  -39
نيع املنيوارق )يعننياول  اد عثمار ل البىن العحعية املاقينية وامل ا نيز ا ورينية العننولوجينية ا ق يمينية الني  ُامِّ

فعالينية اد نيعثمار ل البنينية العحعينية وا صنيالحات ل  الفلل الثالث ممنيإللة العموينيل(. وتعضنياعف
مت العخطي  ل مضاريع  جزع من مبنياقرة عنياا ة ل حنيدوق  و إق يمينية. وينيوف    ال تيمر العجارة إذا

تطوي  مم ات النقل مثاًد ع   ت  يز جيفنيوق اد نيعثمار ا ق يمينية الني  يقنيو   نيا القطنياع العنيا  وت نيك 
ا  واخلنينيا  ع نيني  حتمنينيذ اجملنينيادت املضنينيو ة لعيمنينير العجنينيارة وا عناقنينيات املضنينيو ة انينيذ القطنينياعذ العنيني

النقنينيل ع نينيل ارنينيدوق الوتنينينية. ومنينين  نينيإل  تنمينينية البنينيىن العحعينينية العنينياا ة ل حنينيدوق    تمنينياعد ل تقوينينية 
مباقرات العنامل ا ق يم .  ما    اناع  يا ل ع نيل وتنينية  نيالط ق والمنينك اردينيدة واملمني ات 

ي وادتلنينيادت المنيني نية و طنينيو  تولينينيد الطاقنينية )ممنيني ات العنمينينية( لنينيه  ثنيني   قنينيو  املايينينية والنقنينيل اجلنينيو 
ع نينينيني  تنمينينينينية القنينينينيدرات ا نعاجينينينينية ل ب نينينينيدا  اجملنينينينياورة إ  رافقعنينينينيه مضنينينينياريع العنمينينينينية ا  ينينينينية ل خمع نينينينيف 

 القطاعات،  الزراعة واللناعة.
ل الب نينيدا  وممنينيإللة البنينيىن العحعينينية ا ق يمينينية وثيقنينية اللنيني ة  نينيذا املو نينيوع ع نيني   نينيو  نينيا   -40

ل و ني  و ني ق  4ل م نييا و 10ل  ف يقينيا و 16ا نيداً ) 32النامية  ر الماح ية البال  عنيدق ا 
ل  م ينا الالتينينية( الني  تعقا ني  مسنية مضنيو ة  ني  عنيد  نفاذ نيا املبا ني  إىل البحني  ع نيل  2 ورواا و

ية. وهلنيذر المنيمة  را ييفا، و   مسة ملحواة ل النثر من األحيا  ابعنيد ا عنين األ نيواق ال ييمني
__________ 

(12) UNCTAD, 2011. 
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 ث  عميت ع   نطنياق وقينامينيات اننيدماج  نيذر الب نيدا  ل نظنيا  العجنيارة العنيامل . فاععماق نيا ع ني  
تنيني ق النقنينيل العنينياا  وم افنينيت النقنينيل العنينياا  وانينيارة البضنينيايع يزينينيد منينين تننينياليف معامالهتنينيا، وننينيد منينين 

ن  نيإل  عم ينية تنامنيل قدرهتا العنافمية ع   اللعيد الدو ، ويثب  مهنية املمنيعثم ين األجاننيب. ومني
إق يمني  ت  نينيز ا عماميفنينيا ع نيني  البنيىن العحعينينية ا ق يمينينية    حتمنينين اقنيدر  بنينير ا فنينياق ا منايينينية ل ب نينيدا  

 النامية  ر الماح ية.
ويضنينينينل ا ننينينيامج مبنينينياقرات العنمينينينية اجلغ افينينينية النينينيذي  ت قعنينينيه جننينينيوب  ف يقينينينيا  حنينينيد األمث نينينية  -41

 ق يمينية  ضني   ممنيبت لععمينيت ادننيدماج ا نعنياج  الناجحة ل الو يز ع ني  تطنيوي  البنيىن العحعينية ا
مباقرة،  انت املباقرة األ ثني  جناحنيا  11ا ق يم . ومن اذ مباقرات  ذا اللنامج البال  عدق ا 

تضنينينيمل ت ينينينيت ممنينيني  منينينيااوتو النينينيذي يمنينينيعخد  ا  نينينيو ، و نينيني    نينيني  مبنينينياقرة ممنينيني  منينينيااوتو ا مننينينياي  النينيني 
وميننينياع وم فنينيإل منينيااوتو، فضنينياًل عنينين مضنينياريع ل  المنينينك ارديدينينية منينين ريمنينيانو  ار نينييا إىل منينيااوتو،

 نينيادت الزراعنينية والععنينيدين والمنينيياحة. وا نينيعناقاً إىل جننينياح  نينيذر املبنينياقرة، اععمنينيدت اجلماعنينية ا منايينينية 
 . 2012ل جنوب األف يق  اخلطة ال ييمية لعطوي  البىن العحعية ا ق يمية عا  

ة مثنينينياًد م نينيني  و نينينيو مضنينيني وع انينينيد  ويضنينينينل مضنينيني وع منطقنينينية املينوننينيني  الننينينيل  قو  ا ق يمينينيني -42
اعنمنينينييت منينينين ملنينيني ف العنمينينينية ا  نينينييوي. ويضنينينيمل املضنينيني وع  ينينينيع النينينيدول  1992العمنينينيل انينينيه عنينينيا  

واجليفات الفاِع ة ال ييمية ل املنطقة، مبا فييفا اللذ وتاي ند وفييت نا  والب دا  الثالثة األقل منواً 
و مبوقينينيا، وميامننينيار( ورااطنينية  منيني  جننينيوب  ل املنطقنينية ا ق يمينينية ) يفورينينية دو الدكق اتينينية الضنينيعبية،

 نيني ق م نينييا و نيني  اييفا ا مننينياييذ، مبنينيا ل ذلنينيك الياانينيا . واهلنينيدف ال ييمنيني   نينيو تعزينينيز البنينينية العحعينينية 
ة ل املنطقنينينينية عنينينينين ت ينينينيت تنفينينينينيذ انينينيني امج ل  نينينينيادت تنمينينينية املنينينينيوارق البضنينينيني ية والنقنينينينيل يل عنمينينينية اللنينينينيناع

. (13)مياحة، وتيمر العجارة، واد عثمار، والزراعةوادتلادت الم نية والال  نية، والطاقة، وال
وتعمثل اد واتيجية األ ا ية ل اجعذاب اد عثمارات اخلاصة إىل املنطقة وتيمر العجارة العاا ة 

 ل حدوق واد عثمار والمياحة عن ت يت تعزيز وصالت البىن العحعية ل  يع   اع املنطقة.
إق يمينية ناجحنية ل  م يننيا الالتينينية. و حنيد  نيذر املضنياريع  و ناك  يضاً  مث ة عن مضاريع -43

األ ثنينينيني  لنينينينينيوًد  نينينينيو مبنينينينينياقرة تنامنينينينيل البنينينينينيىن العحعينينينينينية ا ق يمينينينينية ل  م يننينينينينيا اجلنواينينينينية، النينينينيني   ُت قنينينينينيت 
. وقنينيد حنينيدق املضنيني وع البنينيىن العحعينينية ل  نينيادت النقنينيل وادتلنينيادت والطاقنينية اوصنينيفيفا 2000 عنينيا 

 ق يمنينينينيني  ل  م يننينينينينيا اجلنواينينينينينية وو نينينينينيع، ل   نينينينينية  منينينينينيور، ذات  مهينينينينينية حامسنينينينينية ل تعزينينينينينيز العنامنينينينينيل ا
 ا داً من ا دا   م ينا اجلنواية. 12 اني ا واتيجية قارية ل  ال الطاقة تعع ت

__________ 

(13) D Chang, 2011, Opportunities for least developed countries in integrating East Asia: From new 

regional division of labour to inclusive regional development network, Background Paper No. 1,  
The Least Developed Countries Report 2011, UNCTAD. 
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 سالسل القيمة العالمية واإلقليمية كسبيل ممكن للمضي ُقُدماا  -دال 
  النامية واملضني  ل من  إل  زياقة  وجه العنامل ل ا نعاج اذ الب دا  املعقدمة والب دا -44

عم ينينينينيات ازينينينينية ا نعنينينينياج ل النثنينينينير منينينينين القطاعنينينينيات املخع فنينينينية    ينينينينيؤث ا تنينينينيإلثراً معزاينينينينيداً ل قنينينيني ارات 
الضنيني  ات األجنبينينية النبنينيرة النيني  حتنينيدق الفنيني   وا لنينيالت ادقعلنينياقية املقب نينية ل الب نينيدا  الفقنينيرة. 

ل تق نينينينييص اد نينينينيعقاللية  ينبغنينينيني     يضنينينينينل ذلنينينينيك مضنينينينين ة حبنينينينيد ذاتنينينينيه إد إذا  ق  إىل املضنينينيني  ود
الميا نينينينياتية ل ب نينينينيدا  النامينينينينية فيمنينينينيا يعع نينينينيت او نينينينيع اد نينينينيواتيجيات ا منايينينينينية النينينيني  تضنينينينيدق ع نينينيني  اننينينينياع 

 املؤ مات والقدرات واأل واق الوتنية.
ويُذ   من اذ األمور اهلامة املعع قنية اعنيإلثر  ال نيل القيمنية العاملينية ا عمنيل ع ني  العنمينية،  -45

 مبا  ة،  لوصاً ل  ا  العننولوجيا وامليفنيارات. وجنية  نيوا ل مفاق نيا مد  توليد ا لنعايج  ر
   من   نضطة ا نعاج األ ثني  تضنيععاً منين الناحينية اجلغ افينية واملقنيو  امال نيل القيمنية العاملينية كننين 
   يؤقي االفعل إىل نعايج  ر مبا  ة، االنظ  إىل    حزمة العننولوجيا وامليفارات الالزمة ل  ي 

، واالنظ  إىل    ال واا  اخل فية واألمامية ع ل اردوق تععزز ع   حمنياب )ا د( تزقاق  يقاً  موقع
النيني واا  ا  ينينية. وعنينيالوة ع نيني  ذلنينيك، إذا  نينيا  األمنيني  يعع نينيت حنينيزع صنينيغر فقنيني  منينين إحنينيد   ال نينيل 

أل   نينينينيذر  -ا نعنينينياج، تننينينينيو  لنينينينيد  الضنينينيني  ات ع نينينينيل الوتنينينينينية  ينينينيارات  و نينينينيع منينينينين املواقنينينينيع ا عم نينينينية 
ويعنينينيزز ذلنينينيك املوقنينينيف العفاو نينيني  هلنينينيذر الضنينيني  ات إزاع الب نينينيد  -ة تننينينيو    ثنينيني  قاا ينينينية ل نقنينينيل األنضنينينيط

املضيف. وكنن لذلك    يؤقي إىل منافمنية مف تنية و نير صنيحية انيذ الب نيدا  النامينية الني  انيد ت 
 اعقدمي املزيد من العنازدت الض يبية والعنازدت امل تبطة االعجنيارة ل ضني  ات ع نيل الوتنينية، منيا يفنياق 
االعنينينينيا   وجنينينينيه الالممنينينينياواة ل توزينينينينيع منا نينينينيب العجنينينينيارة الدولينينينينية واد نينينينيعثمار انينينينيذ  نينينينيذر الضنينينيني  ات 

 .(14)والب دا  النامية
ويعمثنينيل العحنينيدي الميا نينينيايت األ ا نيني  النينيذي تواجيفنينينيه الب نينيدا  النامينينية والب نينينيدا  النيني  متنينيني   -46

العاملينية منين املنوننيات اقعلاقاهتا مب ح ة انعقالية ل  ما     تنو  مضار عيفا ل  ال نيل القيمنية 
العنمي ينينينية العدينينينيدة ألي ا نينينيواتيجية إمنايينينينية ت  نينينيز ع نينيني  وتنينينيرة  نينيني يعة لعننينينيوين ر ا املنينينيال، والعنوينينينيع 
ادقعلنينينياقي، والعطنينينيوي  العننولنينينيوج . وامل حنينينيوت  ننينينيه فيمنينينيا يعع نينينيت اال عينينينيل األول منينينين ادقعلنينينياقات 

لنينينيعاً انينيدياًل لال نينيعراق ل ارديثنينية العيفنينيد االعلنينينيع ل  نيني ق م نينييا، ل نينيت ا نينيواتيجيات العنمينينية ت
 ممع  لالنعقال من اميع العناص  املمعورقة إىل ا نعاج ا   .

وإذا  اننينينينيت األ نينينينيداف ا منايينينينينية ل ميا نينينينيات اللنينينينيناعية والعجارينينينينية تضنينينينيمل زينينينينياقة القيمنينينينية  -47
املضنينيافة ا  ينينية وا نعنينياج والنينيد ل وفنيني   العمنينيل افضنينيل اللنينياقرات، فنينيع  انينيارب الب نينيدا  تبنينيذ    

 نينينيذر األ نينينيداف د ينينينيع  االضنينيني ورة عنينينين ت ينينيت رانينيني  الب نينينيد امال نينينيل القيمنينينية العاملينينينية. واعنينينيو حتقينينيت 
الب دا  ال  تضارك مضار ة  برة ل  ال ل القيمة العاملينية  نييفدت ت اجعنياً ل نمنيب اللنياقرات 

 إىل الناتج ا    ا  ا  ول حج  القيمة املضافة ا  ية ل صاقراهتا.
__________ 

(14) UNCTAD, 2014. 
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 ا نيني  النينيذي قنينيا  انينيه  عنينياب منينين  مثنينيال  نينياري  ريفنيني ، ورافايينينيل  وقنينيد ننينيعج عنينين العمنينيل األ -48
 اا ينمنينين ، وتيمنينيوث   نينيعورجو  و نينير   عنينيدق  بنينير منينين املؤلفنينيات النيني  تعننينياول قضنينيايا ذات صنيني ة 
امال ل القيمة العاملية. وتقنيول قرا نية حديثنية  جني ت حت نيياًل ا يبينياً ل مضنيار ة ل  ال نيل القيمنية 

منينين  نينيذر املضنينيار ة حققنينيت منا نينيب إ ااينينية  نمنينيبة اللنينياقرات العاملينينية    الب نينيدا  النيني  ا نينيعفاقت 
. وتضنينينينينل  ويمنينينيني ا والودينينينينيات (15)إىل الننينينينياتج ا  نينينيني  ا  نينينينيا  ول القيمنينينينية املضنينينينيافة ل صنينينينياقراهتا

املعحنينيدة  مث نينية انينيارزة ع نيني  ذلنينيك. و نينييفدت املنمنينييك وجننينيوب  ف يقينينيا تغنينيرات إ ااينينية ل األمنيني ين 
عاملينينينية  نينينيعيف، منينينيا يعنينينيإل    املنا نينينيب حققعيفنينينيا لننينينين ممنينينيعو  مضنينينيار عيفما ل  ال نينينيل القيمنينينية ال

الض  ات ا  ية. وتضارك اللذ مضار ة قوية ل  ال ل القيمة العاملية  لنن نمبة صاقراهتا إىل 
، لننيفنيا منيع 2005، مقارننية اعنيا  2009الناتج ا    ا  ا  ت اجعنيت اعمنيع نقنيا  مئوينية عنيا  
لقيمنينينية املضنينينيافة ا  ينينينية ل صنينينياقراهتا. وحقنينينيت ذلنينينيك حققنينينيت منا نينينيب ل النمنينينيبة املئوينينينية ل عغنينينير ل ا

ادحتنياق ال و ني   رقامنينياً مضنيا ة ر نيني     العغينير النيذي حلنينيل ل القيمنية املضنينيافة ا  ينية ل صنينياقراته  
 نيا    نيعف انثنير ممنينيا  نيو ع ينيه ل اللنينيذ،  منيا    حلنية اللنينياقرات ل الننياتج ا  ني  ا  نينيا  

ب دا  األ     اجملموعة ال  تض  ادحتاق ال و   لالحتاق ال و     عف انثر. وفيما يعع ت اال
واللازيل وجننيوب  ف يقينيا واللنيذ واهلننيد، فنيع  ممنيعو  مضنيار ة اللازينيل ل  ال نيل القيمنية العاملينية 
معنينيد ل لننيفنينيا حققنينيت منا نينيب ل القيمنينية املضنينيافة ا  ينينية ل صنينياقراهتا، اينمنينيا تمنينيجل اهلننينيد  يضنينياً 

ل القيمنية العاملينية، ومنيع ذلنيك، ت اجنيع حجني  القيمنية املضنيافة ممعوً  معدنياً من املضنيار ة ل  ال ني
 ا  ية ل صاقراهتا )ر      الب د حمنن نمبة صاقراته إىل الناتج ا    ا  ا (.

ويبنينيدو    العنظنينيي  ارنينيا  ل عدينينيد منينين  ال نينيل القيمنينية العاملينينية يعينينيت انيني وز راانيني  قنينيوي انينيذ  -49
 ينينينيذ ل الب نينينيدا  النامينينينية والب نينينيدا  النينيني  متنينيني  اقعلنينينياقاهتا اد نينينيعثمار والنينيني اح لنينينيد  صنينينيغار املنينينيورقين ا 

مب ح نينية انعقالينينية. فنينيالنثر منينين العنينيداار الضنيني يبية، ع نيني   نينيبيل املثنينيال، تعنينيزز رحبينينية الضنيني  ات ال اينينيدة. 
مثنينيل ا عفنينياع املؤقنينيت منينين الضنيني ايب وانينيددت  ولعننينيو ذلنينيك، د انينيد منينين ا نينيعخدا   قوات  نيني يبية

رانياح الضني  ات ا  ينية ومتنينيفنيا منين تننيوين صنيناقيت احعياتينية اد عيفالك املعج ة من  جل تعزيز  
ملواجيفنينينية املخنينينيات  كننينينينين ا نينينيعخداميفا  رجنينينينياع قفنينينيع الضنينيني ايب ع نينينيني  األرانينينياح. ول  نينينينيل حالنينينية منينينينين 
ارادت،  ب ع   وا ع  الميا ات حتديد  موعنية األقوات وا لينيات اللنيحيحة الني  تنيؤقي 

 عاً وذي قيمة مضافة  ع  .إىل اد عثمار املمعدا  واىل اقعلاق   ث  تنو 
و بديل لمال ل القيمة العاملية، او ع الب دا  النامية والب دا  ال  مت  اقعلاقاهتا مب ح ة  -50

انعقالية ا عنضاف إمنانية تضنيل  ال ل قيمة إق يمية. ول ا ونة األ نيرة، اقينيت العجنيارة ل 
العو نيع ل فني   المنيوق ل  نيذر الب نيدا  العجميع النيفاي  اذ ا دا  اجلننيوب معخ فنيًة مقارننيًة منيع 

يعإل     ال ل القيمة اذ ا دا  اجلنوب د تزال  عيفة ومعخ فة. لنن تعزيز  ذر المال ل  ما
 د ينبغ     يُنظ  إليه  عحدٍّ مبعزل عن اناع القدرة اللناعية ل  يع ا دا  اجلنوب. 

__________ 

(15) R Banga, 2013, Measuring value in global value chains, Background Paper No. RVC-8, 

Development Oriented Integration in South Asia, UNCTAD. 
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مينينينية ل اجلننينينينيوب. وتبحنينينيث إحنينينينيد  ويبنينينيدو    جنينينية إمنانينينينينية  بنينينيرة لبننينينياع  ال نينينينيل قيمنينينية إق ي -51
الدرا نينيات، ع نيني   نينيبيل املثنينيال، ل إمنانينينية تعزينينيز العجنينيارة قا نينيل املنطقنينية ا ق يمينينية الواحنينيدة ل ج نينيوق 
واملنعجنينينيات اجل دينينينية وإمنانينينينية تننينينيوين  ال نينينيل قيمنينينية إق يمينينينية انينينيذ النينينيدول وانينينيذ الب نينينيدا  األعضنينينياع ل 

اعنينينية ادقعلنينينياقية لنينينيدول  نينيني ب  ف يقينينينيا، المنينينيوق املضنينينيو ة لضنينيني ق  ف يقينينينيا واجلننينينيوب األف يقنينيني ، ول اجلم
. وتضنينينينينينينينيع الدرا نينينينينينينينية منوذجنينينينينينينينياً ل جاذاينينينينينينينينية النموذجينينينينينينينينية (16)وادحتنينينينينينينينياق اجلم  نينينينينينينيني  ل جننينينينينينينينيوب األف يقنينينينينينينيني 

وخت نينيص إىل    ال  نينيو  اجلم  ينينية امل تفعنينية وارنينيواجز  نينير اجلم  ينينية تعينينيت مننينينيو  2011-2002 ل فنينيوة
ع   اجل وق واملنعجنيات اجل دينية كننين  العجارة قا ل ا ق ي  الواحد. فعلغاع ال  و  اجلم  ية املف و ة

م ينيو  قودر ل  997م ينيو  قودر إىل  245   يؤقي إىل زياقة العجارة قا ل ا ق ي  الواحد منين 
المنينينة،  ي ازينينياقة تب نيني  حنينيوا   راعنينية   نينيعاف.  منينيا إزالنينية  ينينيع ارنينيواجز اجلم  ينينية و نينير اجلم  ينينية فيمنينيا 

  العجنينيارة القايمنينية قا نينينيل ا ق نينيي  الواحنينيد عضنينيني ة يعع نينيت حمينينيع القطاعنينيات منينينين  نينيإلنه    يزينينيد معو نينيني
  نينيعاف. لننينين جنينية إمناننينيات  نينير ممنينيعغ ة لزينينياقة العجنينيارة قا نينيل املنطقنينية ا ق يمينينية ألف يقينينيا جننينيوب 

 .(17)اللح اع. وكنن اخل وج اا عنعاج مماثل  يضاً االنمبة ألم ينا الالتينية والناري 

 لتنميةتمويل التكامل اإلقليمي الموجه نحو ا -ثالثاا  
 توفر التمويل  المشكلة الرئيسية في نقص توفير البنى اقساسية -ألف 

إ  تطنينيوي  البنينيىن األ ا نينيية،  منينيا تضنينير  نينيذر املنينيذ  ة، حينينيوي ل عنامنينيل ا ق يمنيني . ف يفنينيذا  -52
العنامل القدرة ع   تيمر وتعزيز العجارة قا ل ا ق نيي  الواحنيد وع ني  قعني  تمني يع النمنيو، وارنيد 

األ نينيواق ا ق يمينينية. لننينين النينينقص ل البنينيىن األ ا نينيية ل العنينيامل الننينيام  يضنينينل  منينين الفقنيني ، وتطنينيوي 
 . (18)عقبة  إلقاع  ما  العنمية املمعدامة

وعنينينينيد  تنينينينيواف  العموينينينينيل منينينينين العوامنينينينيل ال ييمنينينينيية هلنينينينيذا النينينينينقص. وتنينينينيواوح تقنينينينيدي ات العموينينينينيل  -53
نمينينينية ل العنينينيامل الننينينيام  ا  نينينيال النينينيالز  لععزينينينيز تنينينيوفر البنينينيىن األ ا نينينيية الداعمنينينية لعمنينيني يع النمنينينيو والع

. اينينينيد    املمنينينيإللة امل  زينينينية (19)2020ت ي ينينينيو  قودر ل المنينينينة حب نينينيول عنينينيا   2ت ي ينينينيو  و 1.6 انينينيذ
 تعمثل ل  يفية متويل ادحعياجات من البىن األ ا ية ل الب دا  النامية.

__________ 

(16) R Banga, forthcoming, Identifying and promoting regional value chains in leather and leather 

products in Africa, Background Paper, UNCTAD. 

(17) Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014. 
(18) M Fay, M Toman, D Benitez and S Csordas, 2011, Infrastructure and sustainable development, in: 

S Fardoust, Y Kim, C Sepulveda, eds., Post-crisis Growth and Development, 329–372, World 

Bank, Washington, D.C. 
(19) See for example A Bhattacharya, M Romani and N Stern, 2012, Infrastructure for development: 

Meeting the challenge, Policy Paper, Centre for Climate Change Economics and Policy. 
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لنينيد وقنيد تننينيو  ال  نينياميل اخلاصنية ملنينيدراً  امنينياً ل عموينيل. لننينين مضنينياريع البنيىن األ ا نينيية تو  -54
عاقًة فوايد اجعماعية   ل من الفوايد اخلاصة ال  كنن ل ممعثم ين جنييفا، ع   املد  الطويل. 
ود توجنينيد حنينيوافز  ثنينيرة لنينيد  الضنيني  ات اخلاصنينية المنينياعية إىل النيني اح لال نينيعثمار ل البنينيىن األ ا نينيية 

تننينيو ،  و نيني  عننينيدما تمنينيعثم  فييفنينيا ت  نينيز ع نيني  األجنينيزاع املو نيني ة منينين المنينيوق، و نيني  األجنينيزاع النيني  د
عنينياقًة، األ نيني  االنمنينيبة ل مجعمنينيع. و ننينياك عنينيدق منينين العوامنينيل النيني  تنينيؤ   اد نينيعثمار اخلنينيا  ل البنينيىن 
األ ا ية، اينيفا املخات  املف تة املعلنيورة منين جاننيب املمنيعثم ين ا عم نيذ. واا  نيافة إىل ذلنيك، 

ع ومات  افية. يمعطيع املق  و  اميفولة تقيي  املخات  من الناحية املالية امبب عد  وجوق م د
وعنينيالوًة ع نيني  ذلنينيك،  ثنينيراً منينيا تننينيو  مضنينياريع البنينيىن األ ا نينيية توي نينية األجنينيل، منينيا يعنينيإل املزينينيد منينين 
املخات  وانعدا  اليقذ. وفيما يعع ت ااملضنياريع ا ق يمينية ع ني  وجنيه اخللنيو ، يبنيدي املمنيعثم و  

د امنينيبب  موعنينية عنينيد  ر بنينية ل تنفينينيذ  نينيذر املضنينياريع ألانيني  ينظنيني و  إلييفنينيا اوصنينيفيفا  نينيديدة الععقينيني
 ممايل اينيفا مو وع العنميت. و ناك مضا ل مع وفة تعع ت اعمويل املنافع العامة.

وتنينينينيؤقي امللنينينينيارف املععنينينينيدقة األتنينينيني اف و ر نينينينيا منينينينين ملنينينينيارف العنمينينينينية قوراً راينينينينيداً ل تنينينينيوفر  -55
نبنينينينيرة، العموينينينيل ملضنينينينياريع البنينينينيىن العحعينينينينية واعمناانينينينيا    تقنينينينيد  إ نينينينييفاماً   نينينينيل ل رق  اهلنينينينيوة العموي ينينينينية ال

 لوصنينياً فيمنينيا يعع نينيت اعطنينيوي  البنينيىن العحعينينية ا ق يمينينية. واعمننينيا   نينيذر امللنينيارف    هتنينيع  انينيا ج اعات 
اجلماعينينينينية ومضنينينينيا ل العنمنينينينييت )و نينينيني  مضنينينينيا ل  نينينينيايعة ل املضنينينينياريع العنينينينياا ة ل حنينينينيدوق(، نظنينينيني اً ملعارفيفنينينينيا 

ل مضنياريع العنياا ة  . ور      هلذر امللارف ميزات ل تنيوفر العموينيل(20)املوا مة وامعال يفا لءقوات
ل حدوق، فعانيا قنيدمت قنيدراً ق نيياًل جنيداً منين العموينيل هلنيذر املضنياريع. ووفقنياً  حنيد  الدرا نيات، تب ني  

ملنينينيني ف العنمينينينينية األف يقنينينيني ،  -نمنينينينيبة القنينينيني وض النينينيني  قنينينينيدمعيفا ثالثنينينينية ملنينينينيارف إق يمينينينينية  بنينينينيرة ل عنمينينينينية 
العامنينية ا ق يمينينية، مبنينيا ل  ل مننينيافع -وملنيني ف العنمينينية ا  نينييوي، وملنيني ف العنمينينية ل ب نينيدا  األم ينينينية 

 .(21)ل املاية من  موع ما قدمعه من ق وض ل املا   1ذلك مضاريع البىن العحعية،  قل من 

 الدرو  المستفادة من التجارب الناجحة  المصرف اقوروبي لالستثمار -باء 
ض يضنينينل امللنيني ف األورويب لال نينيعثمار، إىل حنينيد  بنينير، ا نينيعثناًع منينين حينينيث تقنينيدمي القنيني و  -56

ل مضاريع ا ق يمية. وي جع ذلك جزيياً إىل  نه  ُنضو و  ندت إلينيه ودينية صني نة  ني  متوينيل البنيىن 
العحعية لدع  العنامنيل ا ق يمني  ع ني  ممنيعو  ادحتنياق األورويب. ونعيجنيًة لنيذلك  لنيص امللني ف 

ع ل املاينية منين  منيو  44ودحقنياً  -ل املاية من  موع ق و ه  48عقب إنضايه ل اخلممينات 
ملضاريع البىن العحعية. و ذا الو يز ع   البىن العحعية  تنياح ل ملني ف تإلقينية قور م  نيزي  -ق و ه 

ل عم ية العنامل األورويب. واا  افة إىل ذلك، تواص ت عم ية العنامل ااملعىن األو ع، مبا ل 
__________ 

(20) S Griffith-Jones, D Griffith-Jones and D Hertova, 2008, Enhancing the role of regional 

development banks, Intergovernmental Group of 24 Discussion Paper Series No. 50, UNCTAD. 
(21) N Birdsall, 2006, Overcoming coordination and attribution problems: Meeting the challenge of 

underfunded regionalism, in: The New Public Finance: Responding to Global Challenges, I Kaul 

and P Conceicao, eds., Oxford University Press, Oxford. 
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يزينينينيد ذلنينينيك تق نينينييص فنينينيوارق النينينيد ل انينينيذ الب نينينيدا  األورواينينينية  يفنينينيدف  يا نينينيايت. واننينينياًع ع نينيني  ذلنينينيك، 
العمويل اقوة عندما يد ل إىل ادحتاق ا دا   عضاع جدق، وذلك ملماعدة  ذر الب دا  ل تنمية 

 .(22) قاليميفا األقل تطوراً 
واملل ف األورويب ل عنمية كثل حالياً   ل مؤ مة إق اض مععدقة األت اف، و   تقنيد   -57

ق األورويب. وكنينيارا  نينيذا امللنيني ف العموينينيل واخلنينيلات منينين  جنينيل حتقينينيت األ نينيداف الميا نينياتية لالحتنينيا
ل املاية من نضاته قا ل  ورواا. ويضع املل ف البىن العحعية اد نيواتيجية  نيمن  90  ث  من 

 ولوياتنينيه ارالينينية. ويضنينيمل نضنينياته اضنينينل   ا نيني  قعنيني  الضنينيبنات العنينياا ة ل ب نينيدا  األورواينينية النيني  
ملع ومنينينيات وادتلنينينيادت والعننولوجينينينيا تنينيني ا  البنينينيىن العحعينينينية ا ق يمينينينية والوتنينينينية ل  نينينيادت النقنينينيل وا

والطاقة،  دف توفر نظ  معما نة ل ضبنات ل  يع   اع  ورواا. وهتدف  نيذر الميا نية، ل 
  نينينينية  منينينينيور، إىل تعزينينينينيز العنامنينينينينيل ادقعلنينينينياقي وادجعمنينينينياع ، وح ينينينينينية ح  نينينينية األ نينينينيخا  والمنينينينيني ع 

 واخلدمات، وا نعاج والع ض العنافميذ ل طاقة.
 نينيعثمار األورويب معظنيني  متوي نينيه ع نيني   نينينل قنيني وض، و نيني  تضنينينل ل ويقنينيد  ملنيني ف اد -58

ل املاية منين  منيوع متوينيل املضني وع، ر ني      نيذر النمنيبة كننين    تلنيل  30النثر من األحيا  
ل املاينينية ل حنينيادت معيننينية. واا  نينيافة إىل ذلنينيك، ينينيؤقي امللنيني ف، مننينيذ األزمنينية العاملينينية،  50إىل 

الدورية، ل مماعدة ل ا افظة ع   ممنيعويات النيد ل واد نيعثمار  قوراً قوياً ل مواجيفة العق بات
ل  ينينينيع   نينينياع  وروانينينيا وتاينينينية البنينينيىن العحعينينينية ا ق يمينينينية والقنينينيدرات ا نعاجينينينية منينينين مثنينينيار ادننمنينينيا  
ادقعلاقي العميت. وي تب  قور املل ف  موف  ل عمويل انيدور تعزينيزي، منين  نيالل قمنيج ملنياقر 

حتاق األورويب والقطاع اخلا ، ما يعوق اعنيإلثرات  بنيرة مضنياعفة ع ني  العمويل األ     ميزانية اد
ادقعلاق. ويؤقي املل ف  يضاً قور املمعضار، إذ د تقعل  املماعدة ال  يقدميفا ع    ادت 

 .(23)متويل املضاريع ال تععدا ا إىل تلمي  املضاريع وإقارهتا، من  جل تيمر تنفيذ ا وتطبيقيفا

مؤسسييات التمويلييية الجديييدة أن تهييير مشييهد التمويييل ميين أجييل كيييف يمكيين لل -جيم 
 التنمية في المستقبل القريب؟

عنينينينيززت العج انينينينية الناجحنينينينية مللنينينيني ف اد نينينينيعثمار األورويب الفننينينيني ة القاي نينينينية اعمنانينينينينية إنضنينينينياع  -59
ملارف إمنايينية   ني   مععنيدقة األتني اف لععزينيز العنامنيل ا ق يمني  ل العنيامل الننيام . وقنيد  ُت قنيت 

ل المنينينينوات األ نينينيرة لعلنينينيمي  وإنضنينينياع  نينينيذر امللنينينيارف،  منينينيا حلنينينيل االنمنينينيبة مللنينيني ف مبنينينياقرات 
 . (24)العنمية اجلديد واملل ف ا  يوي لال عثمار ل البنية العحعية

__________ 

(22) S Griffith-Jones, 2008. 
(23) European Investment Bank, 2015, see http://www.eib.org/about/index.htm (accessed 9 March 

2015). 
ل وجننيوب  ف يقينيا واللنيذ منين جاننيب ادحتنياق ال و ني  واللازيني 2014 نضو مل ف العنمية اجلديد ل متوز/يوليه  (24)

. ومل 2014واهلننينيد. و ُنضنينيو امللنيني ف ا  نينييوي لال نينيعثمار ل البنينينية العحعينينية ل ايجنينيذ ل تضنيني ين األول/  عنينيوا  
 يبد  عمل  ذين املل فذ اعد.

http://www.eib.org/about/index.htm
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ويبدو    إنضاع  ذر امللنيارف جنياع ل الوقنيت املنا نيب انيالنظ  إىل احعياجنيات العموينيل  -60
ناولعنينيه  نينيذر املنينيذ  ة االعفلنينييل، وانينيالنظ  إىل حجنيني  املعع قنينية اعطنينيوي  البنينيىن األ ا نينيية، األمنيني  النينيذي ت

ادحعياتيات األجنبية ال  مت نيفا ادقعلاقات النا ئة حالياً. وجنيزع منين  نيذر املنيد  ات مو نيوع 
ل صنينينيناقيت الثنينيني وة المنينينيياقية وممنينينيعثم  ل  صنينينيول منخفضنينينية العواينينينيد ل الب نينينيدا  املعقدمنينينية، منينينيع  ننينينيه 

عياجنيات العنيامل الننيام  منين البنيىن العحعينية اا  نيافة كنن ا عخداميفا ع ني   نيو  فضنيل ل متوينيل اح
 إىل     ذا العوظيف نقت هلا عايدات   ث  ارتفاعاً.

 مصرف التنمية الجديد -1 
 نضنينينيو ملنينيني ف العنمينينينية اجلدينينينيد لنينينيدع  املضنينينياريع املعع قنينينية انينينيالبىن العحعينينينية ومضنينينياريع العنمينينينية  -61

النامينينينية. ول إتنينينيار  نينينيذا اهلنينينيدف الوا نينينيع، املمنينينيعدامة انينينيذ النينينيدول املؤ منينينية لنينينيه و ر نينينيا منينينين الب نينينيدا  
اعمنا  املل ف    يقد  قعماً نضطاً لعم يات العنامل ا ق يمني  اجلارينية حالينياً ل  جنيزاع خمع فنية 

م ينيار قودر منين قودرات  100من العامل. وقد ُ  و  ذا املل ف ا  ا مال  و  م  ص يب   
ار قودر(، ويضنينيمل نطنينياق  نينيذا امللنيني ف م ينيني 50الودينينيات املعحنينيدة )ور ا منينيال منععنينيب فينينيه يب نيني  

حضد املوارق الالزمة ل بنيىن العحعينية. ومبنيا    امللني ف د ينيزال ل م ح نية  ولينية منين العلنيمي ، كننين 
هلنيذا النطنينياق    يعو نينيع ليضنيمل البنينينية العحعينينية الالزمنية ل عنامنينيل ا ق يمنيني ، وذلنيك منينين  جنينيل حتقينينيت 

  قل   ث  إمناي  له.
دينينينينيد    يمنينينينياعد ل تعزينينينينيز ارنينينينيوار والععنينينينياو  انينينينيذ املننينينينياتت واعمننينينينيا  ملنينينيني ف العنمينينينينية اجل -62

ا ق يمينينية. وانينيذلك يننينيو  قورر حيوينينياً  قامنينية عالقنينيات  وثنينيت انينيذ الب نينيدا  النامينينية والب نينيدا  النيني  متنيني  
 اقعلاقاهتا مب ح ة انعقالية و ذلك مع الب دا  املعقدمة.

 المصرف اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية -2 
 ف ا  نينييوي لال نينيعثمار ل البنينينية العحعينينية احعياجنينيات العموينينيل الالزمنينية ل بنينينية يقنينيدر امللنيني -63

. لننين حجني  2020-2010م يار قودر ل المنة،  الل الفوة  720العحعية ل م يا حبوا  
. ولنيذلك  ننياك فجنيوة مالينية  بنيرة (25)م ينيار قودر 13الق وض املوافت ع ييفنيا  نيل  نينة د يعجنياوز 

 لعحعية ل م يا.فيما يعع ت االبنية ا
وقنينينينيد  ُنضنينينينيو امللنينينيني ف ا  نينينينييوي لال نينينينيعثمار ل البنينينينينية العحعينينينينية ل ممنينينينياعدة ل  نينينينيد  نينينينيذر  -64

الفجوة عن ت يت توفر العمويل ملضاريع البنيىن العحعينية ل منطقنية م نييا وا نيي  اهلنياقإل. واا  نيافة 
عينية ا ق يمينية الني  إىل مضاريع البىن العحعية الوتنية، ييفنيدف امللني ف إىل متوينيل مضنياريع البنيىن العح

. وملينية العموينيل ال ييمنيية (26)كنن    تدع  العجارة واملض  ل تطوي   بنات ا نعنياج ل املنطقنية
 ال  يععمد ا املل ف    إصدار  ندات اخلزينة ل الموقذ ا ق يم  والعامل .

__________ 

(25) DRO Junio, 2014, Asian Infrastructure Investment Bank: An idea whose time has come?, 

The Diplomat, 4 December. 
 امل جع نفمه. (26)
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    واعمننينينيا  ملنينيني ف العنمينينينية اجلدينينينيد وامللنينيني ف ا  نينينييوي لال نينينيعثمار ل البنينينينية العحعينينينية -65
يضنال قوًة قافعة  و إنضاع  بنة نضطة من ملارف العنمية املععاونة فيمنيا اينيفنيا، منيا ينيؤقي إىل 
 وجنينينينيه تنينينينيمزر وتنامنينينينيل. واو نينينينيع  نينينينيذين امللنينينيني فذ    يعمنينينينيال اضنينينينينل وثينينينينيت منينينينيع ملنينينينيارف مععنينينينيدقة 
األت اف  البنك الدو  وامللارف ا منايية ا ق يمينية  ملني ف العنمينية األف يقني  وملني ف العنمينية 

 يوي ومل ف العنمية ل ب دا  األم ينية، وامللارف قو  ا ق يمية  املؤ مة ا ندية ل عنمية، ا 
وخمع ف ملارف العنمية الوتنية. وقد تضمل ت اينيت الععنياو  العموينيل املضنيوك ل مضنياريع الننيل . 
وكننينينينين ل منافمنينينينية النزييفنينينينية، واأل نينينيني  منينينينين ذلنينينينيك الععنينينينياو ،    يفضنينينينييا إىل نعنينينينيايج إ ااينينينينية قّيمنينينينية منينينينيع 

 مؤ مات متويل العنمية.
 الدور المحتمل للمبادرات المالية غير المصرفية -3 

إ  متوينينينيل العنامنينينيل ا ق يمنينيني  د  نينينيب    يننينينيو  االضنينيني ورة ملنينيني فياً. وقنينينيد يننينينيو  تعزينينينيز  -66
الععاو  املا  والنقدي ا ق يم  اإل نال       ر إنضنياع ملنيارف تنمينية ت يقنية   ني   ل مضني  

ل. ويضنينينل صنينيندوق العقنينيارب اهلين نيني  النينيذي  نضنينيإلته المنينيوق املضنينيو ة إىل األمنينيا  ل قعنيني  العنامنيني
ل مخنيني و  اجلننينيويب ل  م يننينيا اجلنواينينية وصنينيندوق ت ينينيت ار ينيني  النينيذي  نضنينيإلته اللنينيذ منينيؤ  اً مثنينيالذ 

  امذ ع   املؤ مات  ر املل فية ال   ُنضئت هلذا الغ ض.
منينينيوق املضنينينيو ة ل مخنينيني و  فقنينينيد  ُنضنينينيو صنينينيندوق العقنينينيارب اهلين نينيني  لععزينينينيز العنامنينينيل ل ال -67

اجلننينيويب. ويعمثنينيل اهلنينيدف منينين إنضنينياع  نينيذا اللنينيندوق، اوجنينيه  نينيا ، ل متوينينيل انيني امج قعنيني  العقنينيارب 
اهلين نينيني  ا ق يمنينيني  والقنينينيدرة العنافمنينينيية والعنامنينينيل ادجعمنينينياع  انينينيذ ا نينينيدا   م يننينينيا اجلنواينينينية املنعمينينينية 

لنيذي قدمنيه م ينيار قودر . وقنيد انياوز حجني  العموينيل ا(27)ل موق املضو ة لب نيدا  املخني و  اجلننيويب
ل المنينينوات األ نينيرة، و نيني  مبنينيال  منينين املقنيني ر ا نينيعخداميفا اضنينينل   ا نيني  ل اقعلنينياقين صنينيغرين 
)اارا واي و ورو نيواي(. واو نيع اللنيندوق تإلقينية قور تعزينيزي إذا منيا اقنيو  مبلنياقر متوي ينية   ني  ، 

 اينيفا ملاقر ملارف العنمية.
م يار قودر وذلك  40 اً ا  ا مال قدرر وصندوق ت يت ار ي   و صندوق  ُنضو مؤ  -68

لعمويل مضاريع البنية العحعية اهلاقفة إىل تعزيز النقل و  نال الني ا  األ ني   انيذ اللنيذ والب نيدا  
ل املاينينية تق يبنينياً منينين  منينيوال اللنينيندوق. ور نيني   65ا  نينييوية األ نيني  . ومنينين املعوقنينيع    تنينيدفع اللنينيذ 

يا، يقنيوح اعنينيو ا   نيذ تو نييع  نينيذر املبنياقرة لعضنينيمل    اد عمنيا  يو نيز ع نيني  إنضنياع روااني  ل م نيني
الب دا  األف يقية. وكننين ل لنيندوق    يننيو  مفينيداً ألف يقينيا عنين ت ينيت قعني  تطنيوي  البنيىن العحعينية 

 .(28)واللناعة، ل إتار ا واتيجية اللذ لنقل مواقع اللناعات

__________ 

(27) Latin American and Caribbean Economic System, 2011, Opportunities, prospects and instruments 

for financing South-South cooperation in Latin America and the Caribbean, July, available at 

http://www.sela.org/attach/258/default/Documento_Final_Oportunidades,_perspectiva_e_instrume

ntos_(Sur-Sur)_6-7-11.pdf (accessed 20 April 2015). 
(28) JY Lin, 2015, Industry transfer to Africa good for all, China Daily, 20 January. 
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 أسئلة للمناقشة -رابعاا  
 ما ي  :تضمل األ ئ ة املقوحة ل مناقضة  -69

منينيا  نيني  الظنيني وف النيني  كننينين ل عجنينيارة    تلنينيبح ل ظ يفنينيا حم  نينياً ل نمنينيو ل عم ينينية  -1 
 تنامل إق يم ؟

 ما    الو ي ة الفض   لو ع فن ة ا ق يمية ا منايية مو ع العنفيذ؟ -2 
 ل تغر  ال ل القيمة العاملية ا تار ا مناي   القول انيإل  ا نيعبدال منعجنيات  -3 

 مل يعد ذا  مهية ل ا د نا ل منط ؟حم ية االوارقات 
 يف حتاول الب دا  ال  مت  اقعلاقاهتا مب ح ة انعقالية تعزيز العنامنيل ا نعنياج   -4 

 ا ق يم ؟
ما    قروا العنامل ا نعنياج  ا ق يمني  الني  كننين ا عخالصنييفا منين انيارب  -5 

للنينينينينيذ ادقعلنينينينياقات النبنينينينيرة ) ادحتنينينينياق ال و نينينيني  واللازينينينينيل وجننينينينيوب  ف يقينينينينيا وا
واهلننينينينيد( ومنينينينيا  نينينيني  ت نينينينيك النينينينيدروا النينينيني  قنينينينيد د تننينينينيو  ميفمنينينينية االنمنينينينيبة ل ب نينينينيدا  

 اللغرة؟
منينينيا  نينيني  النينينيدروا الميا نينينياتية النينيني  كننينينين ا عخالصنينينييفا منينينين العجنينينيارب الناجحنينينية  -6 

 لعمويل العنامل ا ق يم ؟
 ينينيف كننينين ملؤ منينيات جدينينيدة  ملنيني ف العنمينينية اجلدينينيد وامللنيني ف ا  نينييوي  -7 

 حعية    تغر مضيفد متويل العنمية ل املمعقبل الق يب؟لال عثمار ل البنية الع
    


