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 والتنمية التجارة جملس
 والستون السادسة الدورة
 ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢٨-٢٤ جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من د()٢البند

  اهليكلي والتحول واالستثمار التجارة جماالت يف اجلنوب بلدان بني التعاون  
 *األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
 وغةر متفةاو  بشةك  ولكةن اجلنةو،، بلةدان خمتلةف يف النمةو يتسةاع  األلفية ، بداية  منذ
 النامية ، البلةدان بني فيما املالي  والتدفقا  واالستثماعا  التجاعة يف النمو طفرا  وعغم مكتم .

 الةواعدة اإلعشةادي  األسةلل  مةن جمموعة  إىلاا واسةتناد. هةال ا  حتةد ا  يشةك  اهليكلي التحول يزال ال
 التجةةةةاعة جمةةةةاال  يف اجلنةةةةو، بلةةةةدان بةةةةني التعةةةةاون املةةةةذ رة هةةةةذ  تتنةةةةاول األعضةةةةا ، الةةةةدول مةةةةن

 التحةول لتيسةر عليسةي  وسيل  اجلنو، بلدان بني التعاون اعُترب قدو  اهليكلي. والتحول تثماعواالس
 للتعةاون الكاملة  اإلمكةات  تسخر أن بيد .٢٠٣٠ لعام املستدام  التنمي  خط  وتنفيذ اهليكلي

 مجيةةةة  علةةةة  اسةةةةتباقي  سياسةةةةا  يتطلةةةة  اهليكلةةةةي التحةةةةول حتقيةةةة  سةةةةبي  يف اجلنةةةةو، بلةةةةدان بةةةةني
 ذلةة  ويشةةم  الرقمةةي. واالقتصةةاد والتمويةة  واالسةةتثماع التجةةاعة جمةةاال  يف سةةيما ال   ،املسةةتو 
 اإلمناليةة  املصةةاع  وتشةةجي  اإلقليميةة ، القيمةة  س سةة  تعزيةةز أجةة  مةةن صةةناعي  سياسةةا  تطبيةة 

 بلةدان بةني لرقمةيا نالتعةاو  وتعزيةز االسةتثماع، سياسا  بني واملوا م  التنسي  وتشجي  اإلقليمي ،
 للطاقةا  العنةان يطلة  أن السياسةاتي  اخلةربا  تبةادل شةنن ومةن اإلقليمةي. الصةعيد علة  و،اجلن

 اجلنو،. بلدان بني للتعاون احملفزة
 
 
 

__________ 

 هلا. املقدم  اجله  إعادة عن خاعج  لظرو  االعتيادي النشر اتعيخ بعد الوثيق  هذ  نشر عل  تف ا *
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 مقدمة -أوالا  
 التنميةة  خطةة  تنفيةةذ وسةةال  إحةةد  ميثةة  اجلنةةو، بلةةدان بةةني التعةةاون أن بةةه ماملسةةل   مةةن -١

 والتحةةةول املسةةةتدام  التنميةةة  أهةةةدا  حتقيةةة  يف يسةةةهم أن شةةةننه فمةةةن (١)٢٠٣٠ لعةةةام املسةةةتدام 
 التفةاوات ، تزايةد مةن احلةد علة  يساعد وأناا، منو  البلدان أق  فيها مبا النامي ، البلدان يف اهليكلي
 الفعالةة  االسةةتاتيجيا  عةةن بةةدي ا  لةةي  التعةةاون هةةذا أن غةةر بينهةةا. فيمةةا أو البلةةدان داخةة  سةةوا 
  األطرا . املتعددي اإلمناليني والتعاون الدعم عن أو احمللي  املواعد لتعبل 

 والتمويةةةة  التجةةةةاعة ذلةةةة  يف مبةةةةا اجلنةةةةو،، بلةةةةدان بةةةةني التعةةةةاون جمةةةةاال  خمتلةةةةف وتتخةةةةذ -٢
 اجلنةةو، يف الناشةةل  النمةةو أقطةةا، بفضةة  تصةةاعد ا  منحةة  املباشةةرة، واالسةةتثماعا  والتكنولوجيةةا

 بلةدان بةني عا الصاد منت فقد التعاون. تعزيز أج  من السياسا  مقرعي جهود تضافر وبفض 
 بكثةةةةر يفةةةةو  امبةةةة أي ،٢٠١٦و ١٩٩5 عةةةةامي بةةةةني املالةةةة  يف ١٣ بلةةةة  سةةةةنوي مبعةةةةدل اجلنةةةةو،

 مةةن الصةةادع املباشةةر األجنةةي االسةةتثماع إمجةةاي واعتفةة  املالةة . يف ٨ البةةال  العامليةة ، الصةةادعا  منةةو
  ةان  وقةد ية ،العامل التةدفقا  مةن املالة  يف ٣٠ حنةو شةك  حية اا، ملحوظةاا اعتفاع النامي  البلدان
 التةةدفقا  هةةذ  وتصةةاحبت األخةةر . الناميةة  االقتصةةادا  إىلاا موجهةة االسةةتثماعا  هةةذ  معظةةم
  اجلنوبي . اإلقليمي  املصاع  عرب غالبيتها يف متت تدفقا  وهي املالي ، التدفقا  يف ز دة م اا أيض
 نقة  مةن تعاين النامي  البلدان تزال ال اجلنو،، بلدان بني املتزايدة التدفقا  هذ  وعغم -٣
 .(٢)الةةدوالعا  تريليةةوت  إىل سةةنو ا  يصةة  املسةةتدام ، التنميةة  أهةةدا  لتحقيةة  الةة زم التمويةة  يف

 بلةدانال مةن العديةد زالية ال إذ وآخر، بلد بنياا خمتلف اجلنو، يف النمو زال ما ذل ، عل  وع وة
 األسةعاع، قلبةا ت ومةن ضةاعة، اقتصةادي  صةدما  مةن تعةايناا، منةو  البلةدان أقة اا خصوصة نامي ،ال

 حةةةةاال  وانتشةةةةاع اهليكليةةةة ، التحةةةةوال  وضةةةةعف الةةةةديون، وتزايةةةةد اإلنتاجيةةةة ، القةةةةدعا  وضةةةةعف
 مةةةةةن مزيةةةةةد إدخةةةةةال التحةةةةةد   هةةةةةذ  علةةةةة  التغلةةةةة  ويتطلةةةةة  األساسةةةةةي . اهليا ةةةةة  يف القصةةةةةوع

 .اتساعاا  األ ثر األطرا  املتعدد اهليك  عل  اإلص حا 

 جمررراي يف تواجههرررا الررري تحرررد توال اجلنررروب بلررردان برررني التعررراون فرررر  -اثنياا  
 واالستثمار التجارة

 ز دة العةةةةامليني والتجةةةةاعة النةةةةات  يف اجلنةةةةو، حصةةةة  زاد  التسةةةةعينيا ، منتصةةةةف منةةةةذ -٤
 مةةن دوالع ترليةةون ٠.٦ مةةن أضةةعا  سةةبع  اجلنةةو، بلةةدان بةةني التجةةاعة قيمةة  اعتفعةةت إذ سةةريع ،
 االعتفا  هذا أن ويبدو .٢٠١٦ امع دوالع ترليون ٤ إىل ١٩٩5 عام املتحدة الوال   دوالعا 

 والتجاعة النات  منو يف التساع  أن بيد للجنو،. جديدةاا فرص وفري اجلنو، بلدان بني التجاعة يف
 من أ ثر فيه الصني تساهمو  آسيا، شر  يف سيما ال النامي ، البلدان من فقط قلي  عدد يف تر  ز

 ز دة شةك  علة  أخةر  تمية  بلةدان إىل ني،الصة يف سيما ال آسيا، شر  يف النمو وامتد غرها.
 املنةاط  يف وحةى اجلنةو،. بلةدان بةني التجةاعة يف أسةهم الةذي األمةر اخلةام، املةواد عل  الطل  يف

__________ 

 املتحةدة األمةم ملؤمتر اخلتامي  آيرس بوين  وثيق  ،٢٠١٩ نيسان/أبري  ١5 املؤعخ 7٣/٢٩١ العام  اجلمعي  قراع (١)
 املرف . اجلنو،، بلدان بني فيما ابلتعاون املعين الثاين املستو  الرفي 

 عمة  خطة  - املسةتدام   التنمية  ]أهةدا  يف االسةتثماع :٢٠١٤ لعام العاملي االستثماع تقرير األونكتاد، انظر (٢)
 وجنيف(. نيويوعك ،E.14.II.D.1 املبي  عقم املتحدة، األمم )منشوعا 
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 بقيةةت إذ العامليةة ، اإلمةةداد بس سةة  ذلةة  اعتةةبط املصةةنوعا ، يف التجةةاعة نطةةا  فيهةةا اتسةة  الةةي
 مةةن األ ةةرب اجلةةز  املقةةر أنشةةط  وحصةةد  خفضةة من التصةةدير أنشةةط  مةةن احملص ةةل  املضةةاف  القيمةة 

 القةةةةدعا  ذا  الناميةةةة  االقتصةةةةادا  تواجةةةةه لإلنتةةةةا ، اجلديةةةةدة اجلغرافيةةةةا هةةةةذ  ويف .(٣)املكاسةةةة 
 أسةةةةف  يف منخفضةةةة ، مضةةةةاف  قيمةةةة  ذا  أنشةةةةط  يف عالقةةةة  تبقةةةة  أن خطةةةةر احملةةةةدودة اإلنتاجيةةةة 
 يف وتزايةةةد اإلنتاجيةة ، يف ضةةةعيف ومنةةو هزيةة ، تصةةةني  إىل املطةةا  هنايةة  يف يةةةؤدي مةةا الس سةة ،

 الدخ . فجوا 
 فةر  عةن البحة  إىل النامي  االقتصادا  من ابلعديد الصعواب  هبذ  االعتا  وأد  -5
 التشةةديد وجيةةري اختياعهةةا. سةةب  الةةي املسةةاعا  عةةن ختتلةةف اجلنةةو، بلةةدان بةةني التعةةاون إطةةاع يف

 ويف اإلقليميةة . القيمةة  س سةة  خةة ل مةةن اجملةةاوعة البلةةدان مةة  التجةةاعة دمةة  علةة  أ ةةرب بشةةك 
 بنةةةا  علةةة  تر ةةةز األساسةةةي  واهليا ةةة  التجةةةاعة لتنميةةة  جديةةةدة متويةةة  آليةةةا  بةةةرز  نفسةةةه، الوقةةةت
 األسةوا  حنةو ل نتقةال وميكةن اإلقليمةي. الصةعيد علة  اهليكلةي التحول وعل  اإلنتاجي  القدعا 
 التنةةو ، وتعزيةةز ،عمةة  فةةر  وخلةة  احلجةةم، وفةةوعا  حتقيةة  علةة  يسةةاعد أن اجلنةةو، يف اإلقليميةة 
 األنشةةةط  مةةةن مبزيةةةد االضةةةط   طريةةة  عةةةن اإلقليميةةة ، القيمةةة  س سةةة  وتةةةوفر اإلنتةةةا . وتطةةةوير
 املضةةةةةاف  القيمةةةةة  سةةةةةلم علةةةةة  ل عتقةةةةةا اا فرصةةةةة مةةةةةا، منطقةةةةة  داخةةةةة  العاليةةةةة  املضةةةةةاف  القيمةةةةة  ذا 

 التحول. يف والتعجي 
 النهةةةةةو  يفاا مفيةةةةةداا دوع  تةةةةةؤدي أن اجلنةةةةةو، بلةةةةةدان بةةةةةني االسةةةةةتثماع لتةةةةةدفقا  وميكةةةةةن -٦

 األجنةي ل سةتثماع ميكةن املضةيف ، النامية  القتصةادا اب يتعلة  فيمةاو  املستدام . التنمي  أبهدا 
 املةةةةال لةةةةرأس احملتملةةةة  املصةةةةادع مةةةةن واسةةةةع  طالفةةةة  يةةةةوفر أن األخةةةةر  الناميةةةة  البلةةةةدان مةةةةن املباشةةةةر

 سةةتيعا،الو  مفيةةدة بةةطعوا إلجيةةاد أ ةةرب احتمةةاالا  مثةة  أن يعةةى مةةا اإلداعيةة ، واملهةةاعا  والتكنولوجيةةا
 خمةةةاطر علةةة اا أيضةةة ينطةةةوي اجلنةةةو، بلةةةدان بةةةني املباشةةةر األجنةةةي االسةةةتثماع أن غةةةر التكنولوجيةةةا.

 ومعةةةاير عمةةة  معةةةاير احلةةةاال ، بعةةة  ويف السةةةو ، علةةة  اهليمنةةة  وقضةةةا  املزامحةةة ، آاثع تشةةةم 
 إطةةةاع وجةةةود دمعةةة بسةةةب  املشةةةا   هةةةذ  تتفةةةاقم املضةةةيف ، الناميةةة  البلةةةدان بعةةة  ويف دنيةةةا. بيليةةة 

  م لم. تنظيمي
 مةةن بةةد ال اإلمنةةالي، أثةةر  وتعظةةيم اجلنةةو، بلةةدان بةةني فيمةةا االسةةتثماع تعزيةةز أجةة  ومةةن -7

 وتيسةر تشةج  أن املنشةن لبلدان ميكن إذ السوا . عل  املضيف  والبلدان املنشن بلدان تبذهلا جهود
 أهدا  من الصل  ذا  اعا القط ففي األخر . النامي  االقتصادا  حنو منها اخلاع  االستثماع

 التمةةان أو أتمةةني بةةرام  خة ل مةةن حتسةةينا  إدخةال ميكةةن املثةةال، سةبي  علةة  املسةةتدام ، التنمية 
 واهليا ةةة  التحويليةة ، والصةةناعا  الريفيةةة ، والتنميةة  الزعاعةة  يف االسةةةتثماع لتشةةجي  اهلةةد  حمةةددة

 علةة  يتعةةني نفسةةه، الوقةةت ويف اإلقليميةة . القيمةة  س سةة  وتطةةوير املسةةتدام ، والطاقةة  األساسةةي ،
 املقيمة  الدولية  الشةر ا  لةد  املسةؤول االسةتثماع سةلو يا  تشةج  تةدابر تنفذ أن املنشن بلدان

 احليةةز مةن يكفةةي مةا وضةةمان احمللةي. اإلنتةا  دعةةم يف املباشةرة غةةر النتةال  مةةن االسةتفادة وتضةمن
  اجلنو،. بلدان بني التكام  تعزيز مزا  من ل ستفادة أساسي أمر السياسايت

__________ 

 احلةةةةرة التجةةةةاعة ووهةةةةم االنطةةةة   ومنصةةةةا  السةةةةلط  :٢٠١٨ لعةةةةام والتنميةةةة  التجةةةةاعة تقريةةةةر ،٢٠١٨ ،األونكتةةةةاد (٣)
 .٤5و ٤٤ الفقراتن وجنيف(، نيويوعك ،E.18.II.D.7 املبي  عقم املتحدة، األمم )منشوعا 
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 توثية  عةن الناشةل  التحةد   مةن العديد تعاجل إن وحدها الوطني  للسياسا  ميكن وال -٨
 والةةةةدوي، اإلقليمةةةي الصةةةعيدين علةةةة اا مفيةةةداا دوع  اجلنةةةو، بلةةةدان بةةةةني التعةةةاون ويةةةؤدي التكامةةة .

 مةن االستثماع لسياسا  األونكتاد إطاع ويوفر االستثماع. سياسا  وموا م  تنسي  يف سيما ال
اا مفيةداا سياسةاتياا إطةاع  املستدام  التنمي  أهدا  يف ل ستثماع عمله وخط  املستدام  التنمي  أج 

 علةة  أثةةر  مةةن ويضةةاعف للحةةدود العةةابر االسةةتثماع يعةةزز إطةةاع وهةةو اجلنةةو،، بلةةدان بةةني للتعةةاون
 للجمي . والشامل  املستدام  التنمي 

 اجلنوب بلدان بني التعاون سياق يف واالقتصادية املالية االستدامة تعزيز -اثلثاا  
 ذلةةة  حنةةةو أو املاضةةةي  الث ثةةةني السةةةنوا  يف العةةةام أحنةةةا  مجيةةة  يف التفةةةاوات  لتزايةةةد إن -٩

 الناشةل  التفةاوات  هةو النامية  البلةدان يف خةا  أتثةر لهاا واحد مر ز ا اا سبب مث  لكن  ثرة،  أسباابا 
 املةال عأس لتقلبةا  عرضة  النامية  البلدان تابت قدو  .(٤)املالي  واألزما  املاي االستقراع عدم عن

 سياسةةا ا لتحريةةر خاعجيةة اا خططةة انتهاجهةةا بسةةب  اخلاعجيةة  املديونيةة  مسةةتو   واعتفةةا  اخلةةا 
 نشةط االجتةا ، هةذا م  وابلتوازي اقتصادا ا. لتموي  خاص  دولي  أموال لرؤوس واجتذاهبا املالي ،
 مشةةةهد ظهةةةوع إىل وأد  والعشةةةرين، احلةةةادي القةةةرن بدايةةة  منةةةذ اجلنةةةو، بلةةةدان بةةةني املةةةاي التعةةةاون
  اجلنو،. يف التنمي  لتموي  جديد
 ال زمةة  العةةام االسةةتثماع مشةةاعي  متويةة  إىل أميةة  الناميةة  البلةةدان حكومةةا  تكةةون وقةةد -١٠
 عنةدما سةيما ال اخلاصة ، الدولية  املالية  األسةوا  مةن االسةتفادة خ ل من اهليكلي التحول لدعم
 املواعد إاتح  سرع  التموي  مصادع من النو  هلذا املتصوعة امليزا  ومناا. حمدود املاي احليز يكون
 املؤسسةةا  مةةن املقةةدم الرمسةةي التمويةة  مةة  عةةادة احلةةال هةةو  مةةا  سياسةةاتي  بشةةرو  عبطهةةا وعةةدم
 هةذ  أخةم ومةن  بةرة.  خمةاطر عل  ينطوي السياسايت اخلياع هذا أن بيد األطرا . املتعددة املالي 

 املتصةوعة، القطرية  املخةاطر تعكة  فالةدة وأسةعاع األجة  قصةرةاا آفاقة التدفقا  هلذ  أن املخاطر
 األسةةوا  مةةن التةةدفقا  هةةذ  أتمةةني إىل تةةؤدي اإلقةةرا  بةة د يف االقتصةةادي  الضةةغو  أن ابلنظةةر
  التقل . شديدة تدفقا  إىل ذل  يؤدي أن وميكن اخلاص . الدولي  املالي 
 اجلنةو، بلةدان بةني التعةاون إطةاع يف املالية  املسةاعدة يتنطةو  مةا عادة أخر ، جه  ومن -١١
 هةةةذ  تةةةوفر مةةةااا و ثةةةر  شةةةريك . بلةةةدان يف عامةةة  إمناليةةة  وو ةةةاال  مصةةةاع  مةةةن ماليةةة  مةةةواعد علةةة 

 املشةةةاعي  علةةة  ينصةةة  هةةةدفها ألن أفضةةة ، وشةةةرو  أبحكةةةام املةةةواعد هةةةذ  والو ةةةاال  املصةةةاع 
 واإلمناليةةةةة  املاليةةةةة  السةةةةة م  يف والو ةةةةةاال   املصةةةةةاع  هلةةةةةذ  التقنيةةةةةون املوظفةةةةةون ويةةةةةدق  اإلمناليةةةةة .
 تةةةةوي ال الشةةةةريك  البلةةةةدان أن التمويةةةة  مةةةةن الشةةةك  هةةةةذا خمةةةةاطر ومةةةةن تةةةةدعمها. الةةةةي للمشةةةاعي 
 حى الدين، خدم  عل  قدعته مث، ومن ما، لبلد اإلمجالي  الديون حلال  الكايف االهتمام ابلضروعة

 إىل اإلشةةاعة جتةةدع الشةةواغ ، هةةذ  ضةةو  ويف .املناسةة  التةةدقي  إىل املشةةاعي  فةةراد  خضةةعت وإن
 علة  للبلةدان اإلمجالي  القدعة يف النظر والطري ، احلزام مبادعة سيا  ويفاا، مؤخر  بدأ  الصني أن
 .(5)الةديون حتمة  علة  القةدعة  فال   أج  من والتموي  االستثماع قراعا  اختاذ لد  الديون، سد

__________ 

(٤) UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global 
New Deal  منشوعا( املبي  عقم املتحدة، األمم E.17.II.D.5، نيويوعك .)وجنيف 

 W Hongyuran and F Wang, 2019, Central bank Chief says China will guard against Belt and Road انظةر: (5)

debt risks, Caixin Global،  التةاي الةرابط علة  متةا: https://www.caixinglobal.com/2019-04-25/central-bank-

chief-says-china-will-guard-against-belt-and-road-debt-risks-101408561.html  ٦ يف املوقةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةة  )اطُّلةةةةةةةةةةةة 
 (.٢٠١٩ أ ع/مايو
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 فةة ن االسةةتثماعي ، املشةةاعي  متويةة  بكيفيةة  يتعلةة  يمةةاف الناميةة  البلةةدان خيةةاعا   انةةت  أ ا  ولةةذل ،
 حبيةة  عليهةةا تنطةةوي الةةي املخةةاطر إلداعة السةةب  أفضةة  معرفةة  يف يتمثةة  تواجهةةه الةةذي التحةةدي
 وحتقيةةة  اهليكلةةةي للتحةةةولاا دعمةةة ممكةةةن حةةةد أقصةةة  إىل اخلةةةاعجي التمويةةة  مةةةن االسةةةتفادة ميكةةةن

 املستدام . التنمي  أهدا 

 اهليكلي التحول حتقيق أجل من اجلنوب بلدان بني الرقمي التعاون -رابعاا  
 جديةةدةاا فرصةة "Industry 4.0" الصةةناع  حوسةةب  تطبيقةةا  مةةن الرابةة  اجليةة  ظهةةوع أات  -١٢

 جديةدة. إمنالية  حتةد  اا أيض أضا  لكنه القتصادا ا، اهليكلي التحول لتحقي  اجلنو، لبلدان
 اسةةةةتخدام طريةةةة  عةةةةن العامليةةةة  لقيمةةةة ا س سةةةة  يف ل عتقةةةةا  الناميةةةة  للبلةةةةدان الفرصةةةة  يتةةةةي  فهةةةةو

 مكاس  أن بيد صادعا ا. قيم  من تزيد أن ميكن الي الرقمي ، واخلدما  الرقمي  التكنولوجيا 
 وإىل االسةةةتقطا، مةةن مزيةةةد إىل الرقمنةة  تةةةؤدي أن يف يتمثةة  خطةةةر فثمةة  تلقاليةةة . ليسةةت الرقمنةة 
 ذلةة  يف مبةةا االعتبةةاع، يف تؤخةةذ أن جيةة  خمتلفةة  عقميةة  فجةةوا  ألن الةةدخ  يف التفةةاو  تعميةة 
 األغنيةا  بةني سةيما ال واسةتخدامها، واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا  إىل الوصول يف الفجوة

 مةةةن الناميةةة  البلةةةدان تةةةتمكن لكةةةي املسةةةبق  الشةةةرو  ومةةةن بينهةةةا. وفيمةةةا البلةةةدان وداخةةة  والفقةةةرا ،
 املولةدة البيةات  مبلكية  يتعلة  فيمةا سةليم  سياسا  وض  الرقمي العام يف املتزايدة الفر  اغتنام
 جمةةال يف املطلوبةة  القةةدعا  تةةوفر عةةن فضةة ا  الرقميةة ، األساسةةي  اهليا ةة  وبنةةا  البلةةد، إقلةةيم داخةة 

 اجلنةو، مسةاعدة يفاا مهمةاا دوع  يةؤدي أن اجلنةو، بلةدان بةني للتعاون وميكن الرقمي . التكنولوجيا
 يف تسةاعد أن ميكن الي الرقمي ، الثوعة من ستفادةل  ال زم  القدعا  بنا  ويفاا عقمي  نيالتص يف

  للبلد. اهليكلي التحول
 اجلنو، بلدان بني الرقمي ابلتعاون تتعل  نقا  عشر من تدعجيي  خط  األونكتاد واقت  -١٣
 ودون اإلقليمةةي الصةةعيدين علةة  تنفيةةذها وميكةةن ،(٦)اإلقليمةةي والتكامةة  التصةةني  حتقيةة  أجةة  مةةن

 وهيا لهةةةا قةةةدعا ا بنةةةا  يف الناميةةة  البلةةةدان تسةةةاعد أن اخلطةةة  هلةةةذ  كةةةنومي اجلنةةةو،. يف اإلقليمةةةي
 وتشةم  الشمال. وبلدان اجلنو، بلدان بني شرا ا  خ ل ومن إقليمي بدعم الرقمي  األساسي 
 للحةةةزم األساسةةي  اهليا ةةة  وتعزيةةز السةةةحابي   للحوسةةب  مرافةة  وبنةةةا  بيةةات   اقتصةةةاد بنةةا  اخلطةة 

 وحتقي  اإلقليمي   املناط  يف الرقمي الدف  وتعزيز املنطق   يف اإللكتوني  ةالتجاع  وتعزيز العريض  
 اإللكتونيةة   احلكومةة  بشةةنن اخلةةربا  وتبةةادل املنطقةة   يف موحةةدة عقميةة  سةةو  إنشةةا  حنةةو تقةةدم
 الرقمية   والتكنولوجيةا  االبتكاعا  وتعزيز مستدام   ذ ي  مدن بنا  أج  من الشرا ا  وإقام 
  الرقمن . لقياس حصالي إ طر  ووض 

 اجلنوب يف اهليكلي التحول بشأن السياساتية اخلربات تبادل -خامساا  
 تواجةه تةزال ال لكنهةا األلفية ، مطلة  منةذ اإلمنةالي أدالهةا يفاا حتسةن النامي  البلدان أبد  -١٤

 مجيةة  علةة  مناسةةب  سياسةةاتي  تةةدابر يسةةتدعي الةةذي األمةةر اهليكلةةي، حتوهلةةا يف متعةةددة حتةةد  
__________ 

 UNCTAD, 2018, South–South Digital Cooperation for Industrialization: A Regional Integrationانظةر  (٦)

Agenda (United Nations publication, New York and Geneva) and UNCTAD, 2018, Forging a Path 

Beyond Borders: The Global South  منشوعا( املبي  عقم املتحدة، األمم E.19.II.D.2، نيويوعك .)وجنيف 
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 قوية  وقةدعا  وخةربا  معةاع  يتطلة  للتنمي  وم لم  فعال  سياسا  وض  أن بيد تو  .املس
 سةنحي أن ذلة  شةنن مةن ألن القةدعا  وبنةا  اخلةربا  تبةادل أمهي  تتزايد الصدد، هذا ويف حملي .
  السياسا . تقرير عل  النامي  البلدان قدعا 
 أحرز منها، بك  خاص  إمنالي  د  حت من تعاين تزال ال النامي  البلدان غالبي  أن وعغم -١5

 يف سةةنو ا  منةةو معةةدل اخلصةةو ، وجةةه علةة  الصةةني، سةةجلت فقةةداا. سةةريعاا تقةةدم البلةةدان بعةة 
 فابتعةد  االقتصةادي هيكلها وحولت ،١٩7٨ عام منذ املال  يف ٩.5 بل  اإلمجاي احمللي النات 
 الفقةر. بةراثن مةن خ شة مليةون 7٠٠ مةن أ ثةر  خل ة مةا الريفية ، األنشةط  علة  االعتمةاد عن

 ميكةةن ولةةذل ،اا، تميةةاا بلةةد تةةزال ال ف هنةةا الةةدخ ، املتوسةةط  البلةةدان ضةةمن ابتةةت الصةةني أن وعغةةم
 السياسةا  اسةتخدام يف الناجحة  جتربتهةا مةن الةدعوس تسةتخل  أن اجلنو، يف األخر  للبلدان

 تبةةادل لتيسةةر فرصةة  الصةةني أطلقتهةةا الةةي والطريةة  احلةةزام مبةةادعة تتةةي  السةةيا ، هةةذا ويف اإلمناليةة .
 أطلةة  وقةةد املبةةادعة. يف الشةةريك  البلةةدان مةةن بلةةد ١٠٠ مةةن أ ثةةر بةةني فيمةةا واخلةةربا  السياسةةا 
 ووضةةةة  القةةةةدعا ، وبنةةةةا  اخلةةةةربا ، لتبةةةةادل (7)والطريةةةة  احلةةةةزام مببةةةةادعةاا خاصةةةة منتةةةةد  األونكتةةةةاد
 وإداعة التنميةةة ، ومتويةة  الكلةةي، االقتصةةةاد وبيلةة  والتجةةاعة الصةةةناعي النمةةو جمةةاال  يف السياسةةا 

 السياسةاتي  البيلة  تعزيةز يفاا  بةر اا  إسهام يسهم أن املنتد  هلذا وميكن الرقمي. واالقتصاد الديون،
  اجلنو،. بلدان يف ٢٠٣٠ لعام املستدام  التنمي  خط  حتقي  ويف للتنمي  امل لم 

 السياساتية التوصيات -سادساا  
 يف متعةددة حتةد   النامية  البلةدان وتواجةه مكتمة . وغةر متفاو  اجلنو، يف النمو إن -١٦

 ذلةةة  ويتطلةةة  وطموحةةة . جديةةةدة مسةةةتدام  تنميةةة  خطةةة  تطبيةةة  إىل السةةةعي ويف اهليكلةةةي حتوهلةةةا
 يسةةاعد أن اجلنةةو، بلةةدان بةةني للتعةةاون وميكةةن املسةةتو  . مجيةة  علةة  مناسةةب  سياسةةاتي  تةةدابر
 ومةةن اجلنةةو، بلةةدان بةةني التجةةاعة حيويةة  مةةن ممكةةن حةةد أقصةة  إىل السةةتفادةا يف الناميةة  البلةةدان
 املةةذ رة هةةذ  عرضةةت وقةةد مسةةتدام . تنميةة  حتقيةة  أجةة  مةةن والتكنولوجيةةا، واالسةةتثماع التمويةة 
 يف النظةر والتنمية  التجةاعة جملة  يةود وقةد التحةد  . هلذ  التصدي إىل الرامي  السياسا  بع 

 لي :التا السياساتي  التوصيا 
 اإلنتاجيةة  القةةدعا  بنةةا  دعةةم أجةة  مةةن اجلنةةو، بلةةدان بةةني التعةةاون مةةن بةةد ال أ() 
 اسةتاتيجي عمة  يف االخنةرا  يف تنظةر أن للحكومةا  وميكةن البلةدان. هةذ  يف اهليكلي والتحول
 وتنوية  املنتجةا  حتةدي  إىل يةؤدي مبةا اإلقليمية ، القيمة  س سة  تعزيةز أج  من مناطقها داخ 

 األساسي  اهليا   وتنمي  التجاعة تطوير أج  من جديدة متوي  آليا  إىل حاج  ومث  الصادعا .
   املنطق  يف

 الصةةةةةعيدين علةةةةة  حمةةةةةوع ا اا دوع  يةةةةةؤدي أن اجلنةةةةةو، بلةةةةةدان بةةةةةني للتعةةةةةاون ميكةةةةةن ،() 
 الةةةدول تةةةود قةةةد الصةةةدد، هةةةذا ويف االسةةةتثماع. سياسةةةا  وموا مةةة  تنسةةةي  يف والةةةدوي، اإلقليمةةةي
 عملةه وخطة  املسةتدام  التنمية  أجة  مةن االسةتثماع لسياسةا  األونكتةاد إطاع يف النظر األعضا 

 بلةةةةدان بةةةةني للتعةةةةاوناا مفيةةةةداا سياسةةةةاتياا إطةةةةاع  ابعتبةةةةاع  املسةةةةتدام ، التنميةةةة  أهةةةةدا  يف ل سةةةةتثماع
  للجمي  وشامل  مستدام  تنمي  أج  من للحدود العابر االستثماع يعزز إطاع وهو اجلنو،،
__________ 

 (.٢٠١٩ أ ع/مايو ٦ يف املوق  عل  )اطُّل  https://unctad.org/en/Projects/BRI-Platform/Pages/index.aspx انظر (7)
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 التنميةةةةة  خطةةةةة  تنفيةةةةذ دون حتةةةةةول الةةةةي الكبةةةةةرة التمويليةةةة  ةالفجةةةةةو  إىل وابلنظةةةةر  () 
 املصةاع  إىل املقدمة  املالية  املسةاعدة تعزيةز يف النظةر احلكومةا  تةود قد ،٢٠٣٠ لعام املستدام 
 املاليةة  الشةةواغ  معاجلةة  أجةة  مةةن عمليةة  خيةةاعا  لتقةةدم ال زمةة  األسةة  لبنةةا  اجلنوبيةة  اإلقليميةة 
  العاملي امالنظ إطاع يف اجلنو، لبلدان

 التكنولوجيةا جمةال يف نوعية  قفةزا  حتقية  علة  قةادعة النامية  البلةدان تكةون لةن د() 
 قةد الصدد، هذا ويف والدوي. اإلقليمي الصعيدين عل  الدعم إىل ستحتا  وهي مبفردها. الرقمي 
 أجةة  مةةن اجلنةةو، بلةةدان بةةني الرقمةةي للتعةةاون األونكتةةاد خطةة  دوع يف النظةةر األعضةةا  الةةدول تةود

 الرقمةةةي، التصةةةني  لتعزيةةةز اإلقليمةةةي املسةةةتو  علةةة  سياسةةةايت   طةةةاع  اإلقليمةةةي والتكامةةة  التصةةةني 
  اجلنو، يف اهليكلي والتحول اإلقليمي، والتكام 
 جوهريةة  مبةةاد  مثةة  لكةةن والوقةةت، السةةيا  حمةةددة والسياسةةا  االسةةتاتيجيا  هة() 

 الةةةذي الةةةدوع يف النظةةةر احلكومةةةا  تةةةود وقةةةد السياسةةةاتي . العمليةةة  وفعاليةةة  نوعيةةة  تعةةةزز أن ميكةةةن
 الطةةةةاب  إضةةةةفا  حيةةةة  مةةةةن األونكتةةةةاد أنشةةةةن  الةةةةذي والطريةةةة  احلةةةةزام مبةةةةادعة منتةةةةد  بةةةةه يضةةةةطل 
 النامي . البلدان بني فيما السياساتي  واخلربا  املعاع  تقاسم عل  املؤسسي

    
 


