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جملس التجارة والتنمية

الدورة السادسة والستون
جنيف ٢٨-٢٤ ،حزيران/يونيه ٢٠١٩
البند(٢د) من جدول األعمال املؤقت

التعاون بني بلدان اجلنوب يف جماالت التجارة واالستثمار والتحول اهليكلي
مذكرة

من أمانة األونكتاد*

موجز تنفيذي
منذ بداية األلفية  ،يتسةاع النمةو يف خمتلةف بلةدان اجلنةو ،،ولكةن بشةك متفةاو وغةر
مكتم  .وعغم طفرا النمو يف التجاعة واالستثماعا والتدفقا املالي فيما بني البلةدان النامية ،
ال يزال التحول اهليكلي يشةك حتةد ا هةال ا .واسةتنادا إىل جمموعة مةن األسةلل اإلعشةادي الةواعدة
مة ةةن الة ةةدول األعضة ةةا  ،تتنة ةةاول هة ةةذ املة ةةذ رة التعة ةةاون بة ةةني بلة ةةدان اجلنة ةةو ،يف جمة ةةاال التجة ةةاعة
واالستثماع والتحول اهليكلي .وقد اعتُرب التعاون بني بلدان اجلنو ،وسيل عليسةي لتيسةر التحةول
اهليكلي وتنفيذ خط التنمي املستدام لعام  .٢٠٣٠بيد أن تسخر اإلمكةات الكاملة للتعةاون
ب ةةني بل ةةدان اجلن ةةو ،يف س ةةبي حتقية ة التح ةةول اهليكل ةةي يتطلة ة سياس ةةا اس ةةتباقي علة ة مجية ة
املسةةتو  ،ال سةةيما يف جمةةاال التجةةاعة واالسةةتثماع والتموية واالقتصةةاد الرقمةةي .ويشةةم ذلة
تطبية سياسةةا صةةناعي مةةن أجة تعزيةةز س سة القيمة اإلقليمية  ،وتشةةجي املصةةاع اإلمنالية
اإلقليمي  ،وتشجي التنسي واملوا م بني سياسا االسةتثماع ،وتعزيةز التعةاون الرقمةي بةني بلةدان
اجلنو ،علة الصةعيد اإلقليمةي .ومةن شةنن تبةادل اخلةربا السياسةاتي أن يطلة العنةان للطاقةا
احملفزة للتعاون بني بلدان اجلنو.،

__________

*

اتف عل نشر هذ الوثيق بعد اتعيخ النشر االعتيادي لظرو خاعج عن إعادة اجله املقدم هلا.
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أوالا -مقدمة
 -١مةةن املسةةلم بةةه أن التعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةو ،ميث ة إحةةد وسةةال تنفيةةذ خط ة التنمي ة
املس ةةتدام لع ةةام  )١(٢٠٣٠فم ةةن ش ةةننه أن يس ةةهم يف حتقية ة أه ةةدا التنمية ة املس ةةتدام والتح ةةول
اهليكلي يف البلدان النامي  ،مبا فيها أق البلدان منوا ،وأن يساعد علة احلةد مةن تزايةد التفةاوات ،
سةوا داخة البلةةدان أو فيمةةا بينهةةا .غةةر أن هةةذا التعةةاون لةةي بةةدي ا عةةن االسةتاتيجيا الفعالة
لتعبل املواعد احمللي أو عن الدعم والتعاون اإلمناليني املتعددي األطرا .
 -٢وتتخ ةةذ خمتل ةةف جم ةةاال التع ةةاون ب ةةني بل ةةدان اجلن ةةو ،،مب ةةا يف ذلة ة التج ةةاعة والتموية ة
والتكنولوجيةةا واالسةةتثماعا املباشةةرة ،منح ة تصةةاعد ا بفض ة أقطةةا ،النمةةو الناشةةل يف اجلنةةو،
وبفض تضافر جهود مقرعي السياسا من أج تعزيز التعاون .فقد منت الصادعا بةني بلةدان
اجلن ةةو ،مبع ةةدل س ةةنوي بل ة ة  ١٣يف املال ة ة ب ةةني ع ةةامي  ١٩٩5و ،٢٠١٦أي مب ة ةا يف ةةو بكث ةةر
منةةو الصةةادعا العاملية  ،البةةال  ٨يف املالة  .واعتفة إمجةةاي االسةةتثماع األجنةةي املباشةةر الصةةادع مةةن
البلدان النامي اعتفاع ا ملحوظة ا ،حية شةك حنةو  ٣٠يف املالة مةن التةدفقا العاملية  ،وقةد ةان
معظةةم هةةذ االسةةتثماعا موجه ةا إىل االقتصةةادا النامي ة األخةةر  .وتصةةاحبت هةةذ التةةدفقا
أيضا م ز دة يف التدفقا املالي  ،وهي تدفقا متت يف غالبيتها عرب املصاع اإلقليمي اجلنوبي .
 -٣وعغم هذ التدفقا املتزايدة بني بلدان اجلنو ،،ال تزال البلدان النامي تعاين مةن نقة
يف التموية ال ة زم لتحقية أهةةدا التنمي ة املسةةتدام  ،يص ة سةةنو ا إىل تريليةةوت الةةدوالعا (.)٢
وع وة عل ذل  ،ما زال النمو يف اجلنو ،خمتلف ا بني بلد وآخر ،إذ ال يةزال العديةد مةن البلةدان
النامي  ،خصوصة ا أقة البلةدان منةوا ،تعةاين مةن صةدما اقتصةادي ضةاعة ،ومةن تقلبةا األسةعاع،
وض ةةعف الق ةةدعا اإلنتاجية ة  ،وتزاي ةةد ال ةةديون ،وض ةةعف التح ةةوال اهليكلية ة  ،وانتش ةةاع ح ةةاال
القص ة ةةوع يف اهليا ة ة األساس ة ةةي  .ويتطل ة ة التغل ة ة عل ة ة ه ة ةةذ التح ة ةةد إدخ ة ةةال مزي ة ةةد م ة ةةن
اإلص حا عل اهليك املتعدد األطرا األ ثر اتساع ا.

اثني ا -ف ررر التع رراون ب ررني بل رردان اجلن رروب والتح ررد ت ال رري تواجهه ررا يف جم رراي
التجارة واالستثمار
 -٤منة ةةذ منتصة ةةف التسة ةةعينيا  ،زاد حص ة ة اجلنة ةةو ،يف النة ةةات والتجة ةةاعة العة ةةامليني ز دة
سةريع  ،إذ اعتفعةةت قيم ة التجةةاعة بةةني بلةةدان اجلنةةو ،سةةبع أضةةعا مةةن  ٠.٦ترليةةون دوالع مةةن
دوالعا الوال املتحدة عام  ١٩٩5إىل  ٤ترليون دوالع عام  .٢٠١٦ويبدو أن هذا االعتفا
يف التجاعة بني بلدان اجلنو ،يوفر فرصا جديدة للجنو .،بيد أن التساع يف منو النات والتجاعة
تر ز يف عدد قلي فقط من البلدان النامي  ،ال سيما يف شر آسيا ،وتساهم الصني فيه أ ثر من
غرها .وامتد النمو يف شر آسيا ،ال سيما يف الصةني ،إىل بلةدان تمية أخةر علة شةك ز دة
يف الطل عل املةواد اخلةام ،األمةر الةذي أسةهم يف التجةاعة بةني بلةدان اجلنةو .،وحةى يف املنةاط

__________

()١
()٢
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قراع اجلمعي العام  ٢٩١/7٣املؤعخ  ١5نيسان/أبري  ،٢٠١٩وثيق بوين آيرس اخلتامي ملؤمتر األمةم املتحةدة
الرفي املستو الثاين املعين ابلتعاون فيما بني بلدان اجلنو ،،املرف .
انظر األونكتاد ،تقرير االستثماع العاملي لعام  :٢٠١٤االسةتثماع يف [أهةدا التنمية املسةتدام  -خطة عمة
(منشوعا األمم املتحدة ،عقم املبي  ،E.14.II.D.1نيويوعك وجنيف).
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الةةي اتسة فيهةةا نطةةا التجةةاعة يف املصةةنوعا  ،اعتةةبط ذلة بس سة اإلمةةداد العاملية  ،إذ بقيةةت
القيمة املضةةاف احملصةةل مةةن أنشةةط التصةةدير منخفضة وحصةةد أنشةةط املقةةر اجلةةز األ ةةرب مةةن
املكاسة ة ( .)٣ويف ه ةةذ اجلغرافي ةةا اجلدي ةةدة لإلنت ةةا  ،تواج ةةه االقتص ةةادا النامية ة ذا الق ةةدعا
اإلنتاجية ة احمل ةةدودة خط ةةر أن تبق ة ة عالقة ة يف أنش ةةط ذا قيمة ة مض ةةاف منخفضة ة  ،يف أس ةةف
الس س ة  ،مةةا يةةؤدي يف هناي ة املطةةا إىل تصةةني هزي ة  ،ومنةةو ضةةعيف يف اإلنتاجي ة  ،وتزايةةد يف
فجوا الدخ .
 -5وأد االعتا هبذ الصعواب ابلعديد من االقتصادا النامي إىل البحة عةن فةر
يف إطةةاع التعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةو ،ختتلةةف عةةن املسةةاعا الةةي سةةب اختياعهةةا .وجيةةري التشةةديد
بشةةك أ ةةرب عل ة دم ة التجةةاعة م ة البلةةدان اجملةةاوعة مةةن خ ة ل س س ة القيم ة اإلقليمي ة  .ويف
الوق ةةت نفس ةةه ،ب ةةرز آلي ةةا متوي ة جدي ةةدة لتنمي ة التج ةةاعة واهليا ة األساس ةةي تر ةةز عل ة بن ةةا
القدعا اإلنتاجي وعل التحول اهليكلةي علة الصةعيد اإلقليمةي .وميكةن ل نتقةال حنةو األسةوا
اإلقليمية يف اجلنةةو ،أن يسةةاعد علة حتقية وفةةوعا احلجةةم ،وخلة فةةر عمة  ،وتعزيةةز التنةةو ،
وتط ةةوير اإلنت ةةا  .وت ةةوفر س سة ة القيمة ة اإلقليمية ة  ،ع ةةن طرية ة االض ةةط مبزي ةةد م ةةن األنش ةةط
ذا القيم ة ة املض ة ةةاف العالي ة ة داخ ة ة منطق ة ة م ة ةةا ،فرص ة ةا ل عتق ة ةةا عل ة ة س ة ةةلم القيم ة ة املض ة ةةاف
والتعجي يف التحول.
 -٦وميكة ةةن لتة ةةدفقا االسة ةةتثماع بة ةةني بلة ةةدان اجلنة ةةو ،أن تة ةةؤدي دوعا مفية ةةدا يف النهة ةةو
أبهدا التنمي املستدام  .وفيمةا يتعلة ابالقتصةادا النامية املضةيف  ،ميكةن ل سةتثماع األجنةي
املباش ةةر م ةةن البل ةةدان النامية ة األخ ةةر أن ي ةةوفر طالفة ة واس ةةع م ةةن املص ةةادع احملتملة ة لة ةرأس امل ةةال
والتكنولوجيةةا واملهةةاعا اإلداعية  ،مةةا يعةةى أن مثة احتمةةاالا أ ةةرب إلجيةةاد عوابةةط مفيةةدة والسةةتيعا،
التكنولوجيةةا .غةةر أن االسةةتثماع األجنةةي املباشةةر بةةني بلةةدان اجلنةةو ،ينطةةوي أيض ةا عل ة خمةةاطر
تشةةم آاثع املزامح ة  ،وقض ةةا اهليمن ة عل ة السةةو  ،ويف بع ة احل ةةاال  ،مع ةةاير عم ة ومع ةةاير
بيلي ة دنيةةا .ويف بع ة البلةةدان النامي ة املضةةيف  ،تتفةةاقم هةةذ املشةةا بسةةب ع ةدم وجةةود إطةةاع
تنظيمي م لم.
 -7ومةةن أج ة تعزيةةز االسةةتثماع فيمةةا بةةني بلةةدان اجلنةةو ،وتعظةةيم أثةةر اإلمنةةالي ،ال بةةد مةةن
جهود تبذهلا بلدان املنشن والبلدان املضيف عل السوا  .إذ ميكن لبلدان املنشةن أن تشةج وتيسةر
االستثماع اخلاع منها حنو االقتصادا النامي األخر  .ففي القطاعا ذا الصل من أهدا
التنمية املسةةتدام  ،علة سةبي املثةةال ،ميكةةن إدخةال حتسةةينا مةةن خة ل بةرام أتمةةني أو التمةةان
حمةةددة اهلةةد لتشةةجي االسةةتثماع يف الزعاع ة والتنمي ة الريفي ة  ،والصةةناعا التحويلي ة  ،واهليا ة
األساسةةي  ،والطاقة املسةةتدام  ،وتطةةوير س سة القيمة اإلقليمية  .ويف الوقةةت نفسةةه ،يتعةةني علة
بلدان املنشن أن تنفذ تةدابر تشةج سةلو يا االسةتثماع املسةؤول لةد الشةر ا الدولية املقيمة
وتضةمن االسةتفادة مةةن النتةال غةةر املباشةرة يف دعةةم اإلنتةا احمللةي .وضةةمان مةا يكفةةي مةن احليةةز
السياسايت أمر أساسي ل ستفادة من مزا تعزيز التكام بني بلدان اجلنو.،
__________

()٣
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األونكت ةةاد ،٢٠١٨ ،تقري ةةر التج ةةاعة والتنمية ة لع ةةام  :٢٠١٨الس ةةلط ومنص ةةا االنطة ة
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 -٨وال ميكن للسياسا الوطني وحدها إن تعاجل العديد مةن التحةد الناشةل عةن توثية
التكامة ة  .وي ةةؤدي التع ةةاون ب ةةني بل ةةدان اجلن ةةو ،دوعا مفي ةةدا علة ة الص ةةعيدين اإلقليم ةةي وال ةةدوي،
ال سيما يف تنسي وموا م سياسا االستثماع .ويوفر إطاع األونكتاد لسياسا االستثماع مةن
أج التنمي املستدام وخط عمله ل ستثماع يف أهدا التنمي املستدام إطةاعا سياسةاتيا مفيةدا
للتعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةو ،،وهةةو إطةةاع يعةةزز االسةةتثماع العةةابر للحةةدود ويضةةاعف مةةن أثةةر علة
التنمي املستدام والشامل للجمي .

اثلث ا -تعزيز االستدامة املالية واالقتصادية يف سياق التعاون بني بلدان اجلنوب
 -٩إن لتزاي ةةد التف ةةاوات يف مجية ة أحن ةةا الع ةةام يف الس ةةنوا الث ث ةةني املاض ةةي أو حن ةةو ذلة ة
أسباابا ثرة ،لكن مث سبب ا مر ز ا واحدا له أتثةر خةا يف البلةدان النامية هةو التفةاوات الناشةل
عن عدم االستقراع املاي واألزما املالي ( .)٤وقد ابتت البلدان النامية عرضة لتقلبةا عأس املةال
اخلةةا واعتفةةا مسةةتو املديونية اخلاعجية بسةةب انتهاجهةةا خططة ا خاعجية لتحريةةر سياسةةا ا
املالي  ،واجتذاهبا لرؤوس أموال دولي خاص لتموي اقتصادا ا .وابلتوازي م هةذا االجتةا  ،نشةط
التعةةاون املةةاي بةةني بلةةدان اجلنةةو ،منةةذ بداي ة القةةرن احلةةادي والعش ةرين ،وأد إىل ظهةةوع مشةةهد
جديد لتموي التنمي يف اجلنو.،
 -١٠وقةةد تكةةون حكومةةا البلةةدان النامي ة أمي ة إىل متوي ة مشةةاعي االسةةتثماع العةةام ال زم ة
لدعم التحول اهليكلي من خ ل االسةتفادة مةن األسةوا املالية الدولية اخلاصة  ،ال سةيما عنةدما
يكون احليز املاي حمدودا .ومن امليزا املتصوعة هلذا النو من مصادع التموي سرع إاتح املواعد
وعةةدم عبطهةةا بشةةرو سياسةةاتي مةةا هةةو احلةةال عةةادة م ة التموية الرمسةةي املقةةدم مةةن املؤسسةةا
املالي املتعددة األطرا  .بيد أن هذا اخلياع السياسايت ينطوي عل خمةاطر بةرة .ومةن أخةم هةذ
املخاطر أن هلذ التدفقا آفاقة ا قصةرة األجة وأسةعاع فالةدة تعكة املخةاطر القطرية املتصةوعة،
ابلنظةةر أن الضةةغو االقتصةةادي يف ب ة د اإلقةرا تةةؤدي إىل أتمةةني هةةذ التةةدفقا مةةن األس ةوا
املالي الدولي اخلاص  .وميكن أن يؤدي ذل إىل تدفقا شديدة التقل .
 -١١ومن جه أخر  ،عادة مةا تنطةوي املسةاعدة املالية يف إطةاع التعةاون بةني بلةدان اجلنةو،
عل ة م ةواعد مالي ة مةةن مص ةةاع وو ةةاال إمنالي ة عام ة يف بل ةةدان ش ةريك  .و ثةةرا م ةةا ت ةةوفر ه ةةذ
املص ةةاع والو ةةاال ه ةةذ امل ةواعد أبحك ةةام وش ةةرو أفض ة  ،ألن ه ةةدفها ينص ة عل ة املش ةةاعي
اإلمنالي ة ة  .وية ةةدق املوظفة ةةون التقنية ةةون هلة ةةذ املصة ةةاع والو ة ةةاال يف الس ة ة م املالي ة ة واإلمنالي ة ة
للمش ةةاعي ال ةةي ت ةةدعمها .وم ةةن خم ةةاطر ه ةةذا الش ةةك م ةةن التموية ة أن البل ةةدان الشة ةريك ال ت ةةوي
ابلضروعة االهتمام الكايف حلال الديون اإلمجالي لبلد ما ،ومن مث ،قدعته عل خدم الدين ،حى
وإن خضةةعت فةراد املشةةاعي إىل التةةدقي املناسة  .ويف ضةةو هةةذ الشةواغ  ،جتةةدع اإلشةةاعة إىل
أن الصني بدأ مؤخرا ،ويف سيا مبادعة احلزام والطري  ،النظر يف القدعة اإلمجالي للبلةدان علة
سد الديون ،لد اختاذ قراعا االستثماع والتموي من أج فال القةدعة علة حتمة الةديون(.)5

__________

()٤
()5

4

UNCTAD, 2017, Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity – Towards a Global

( New Dealمنشوعا األمم املتحدة ،عقم املبي  ،E.17.II.D.5نيويوعك وجنيف).
انظةرW Hongyuran and F Wang, 2019, Central bank Chief says China will guard against Belt and Road :
 ،debt risks, Caixin Globalمتةا علة الةرابط التةايhttps://www.caixinglobal.com/2019-04-25/central-bank- :
( chief-says-china-will-guard-against-belt-and-road-debt-risks-101408561.htmlاطُّلة ة ة ة ة ة علة ة ة ة ة ة املوقة ة ة ة ة ة يف ٦
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ولةةذل  ،أ ا انةةت خيةةاعا البلةةدان النامية فيمةةا يتعلة بكيفية متوية املشةةاعي االسةةتثماعي  ،ف ة ن
التحةةدي الةةذي تواجهةةه يتمث ة يف معرف ة أفض ة السةةب إلداعة املخةةاطر الةةي تنطةةوي عليهةةا حبي ة
ميك ةةن االس ةةتفادة م ةةن التموي ة اخل ةةاعجي إىل أقصة ة ح ةةد ممك ةةن دعمة ة ا للتح ةةول اهليكل ةةي وحتقية ة
أهدا التنمي املستدام .

رابعا -التعاون الرقمي بني بلدان اجلنوب من أجل حتقيق التحول اهليكلي
 -١٢أات ظهةةوع اجلية الرابة مةةن تطبيقةةا حوسةةب الصةةناع " "Industry 4.0فرصةا جديةةدة
لبلدان اجلنو ،لتحقي التحول اهليكلي القتصادا ا ،لكنه أضا أيض ا حتةد إمنالية جديةدة.
فه ةةو يت ةةي الفرص ة ة للبل ةةدان النامي ة ة ل عتق ةةا يف س س ة ة القيم ة ة العاملي ة ة ع ةةن طري ة ة اس ةةتخدام
التكنولوجيا الرقمي واخلدما الرقمي  ،الي ميكن أن تزيد من قيم صادعا ا .بيد أن مكاس
الرقمن ة ليسةةت تلقالي ة  .فثم ة خطةةر يتمث ة يف أن تةةؤدي الرقمن ة إىل مزيةةد مةةن االسةةتقطا ،وإىل
تعمي ة التفةةاو يف الةةدخ ألن فج ةوا عقمي ة خمتلف ة جي ة أن تؤخةةذ يف االعتبةةاع ،مبةةا يف ذل ة
الفجوة يف الوصول إىل تكنولوجيا املعلوما واالتصاال واسةتخدامها ،ال سةيما بةني األغنيةا
والفق ةرا  ،وداخ ة البلةةدان وفيمةةا بينهةةا .ومةةن الشةةرو املسةةبق لكةةي تةةتمكن البلةةدان النامي ة مةةن
اغتنام الفر املتزايدة يف العام الرقمي وض سياسا سةليم فيمةا يتعلة مبلكية البيةات املولةدة
داخة إقلةةيم البلةةد ،وبنةةا اهليا ة األساسةةي الرقمية  ،فضة ا عةةن تةةوفر القةةدعا املطلوبة يف جمةةال
التكنولوجيا الرقمي  .وميكن للتعاون بةني بلةدان اجلنةو ،أن يةؤدي دوعا مهمة ا يف مسةاعدة اجلنةو،
يف التصني عقميا ويف بنا القدعا ال زم ل ستفادة من الثوعة الرقمي  ،الي ميكن أن تسةاعد يف
التحول اهليكلي للبلد.
 -١٣واقت األونكتاد خط تدعجيي من عشر نقا تتعل ابلتعاون الرقمي بني بلدان اجلنو،
مةةن أجة حتقية التصةةني والتكامة اإلقليمةةي( ،)٦وميكةةن تنفيةةذها علة الصةةعيدين اإلقليمةةي ودون
اإلقليمةةي يف اجلن ةةو .،وميك ةةن هل ةةذ اخلط ة أن تسةةاعد البل ةةدان النامي ة يف بن ةةا ق ةةدعا ا وهيا له ةةا
األساسي الرقمي بدعم إقليمي ومن خ ل شرا ا بني بلدان اجلنو ،وبلدان الشمال .وتشةم
اخلط ة بنةةا اقتصةةاد بيةةات وبنةةا مراف ة للحوسةةب السةةحابي وتعزيةةز اهليا ة األساسةةي للحةةزم
العريض وتعزيز التجاعة اإللكتوني يف املنطق وتعزيز الدف الرقمي يف املناط اإلقليمي وحتقي
تقةةدم حنةةو إنشةةا سةةو عقمي ة موحةةدة يف املنطق ة وتبةةادل اخل ةربا بشةةنن احلكوم ة اإللكتوني ة
وإقام الشرا ا من أج بنا مدن ذ ي مستدام وتعزيز االبتكاعا والتكنولوجيةا الرقمية
ووض طر إحصالي لقياس الرقمن .

خامسا -تبادل اخلربات السياساتية بشأن التحول اهليكلي يف اجلنوب
 -١٤أبد البلدان النامي حتسةنا يف أدالهةا اإلمنةالي منةذ مطلة األلفية  ،لكنهةا ال تةزال تواجةه
حتةةد متعةةددة يف حتوهلةةا اهليكلةةي ،األمةةر الةةذي يسةةتدعي تةةدابر سياسةةاتي مناسةةب عل ة مجي ة
__________

()٦

انظةر

UNCTAD, 2018, South–South Digital Cooperation for Industrialization: A Regional Integration

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

( Beyond Borders: The Global Southمنشوعا األمم املتحدة ،عقم املبي  ،E.19.II.D.2نيويوعك وجنيف).
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املستو  .بيد أن وض سياسا فعال وم لم للتنمي يتطلة معةاع وخةربا وقةدعا قوية
حملي  .ويف هذا الصدد ،تتزايد أمهي تبةادل اخلةربا وبنةا القةدعا ألن مةن شةنن ذلة أن حيسةن
قدعا البلدان النامي عل تقرير السياسا .
 -١5وعغم أن غالبي البلدان النامي ال تزال تعاين من حتد إمنالي خاص بك منها ،أحرز
بع ة البلةةدان تقةةدم ا س ةريع ا .فقةةد سةةجلت الصةةني ،عل ة وجةةه اخلصةةو  ،معةةدل منةةو سةةنو ا يف
النات احمللي اإلمجاي بل  ٩.5يف املال منذ عام  ،١٩7٨وحولت هيكلها االقتصةادي فابتعةد
عن االعتمةاد علة األنشةط الريفية  ،مةا خلة أ ثةر مةن  7٠٠مليةون شةخ مةن بةراثن الفقةر.
وعغةةم أن الصةةني ابتةةت ضةةمن البلةةدان املتوسةةط الةةدخ  ،ف هنةةا ال تةزال بلةةدا تمية ا ،ولةةذل  ،ميكةةن
للبلدان األخر يف اجلنو ،أن تسةتخل الةدعوس مةن جتربتهةا الناجحة يف اسةتخدام السياسةا
اإلمنالية  .ويف هةةذا السةةيا  ،تتةةي مبةةادعة احلةزام والطرية الةةي أطلقتهةةا الصةةني فرصة لتيسةةر تبةةادل
السياسةةا واخلةربا فيمةةا بةةني أ ثةةر مةةن  ١٠٠بلةةد مةةن البلةةدان الشةريك يف املبةةادعة .وقةةد أطلة
األونكت ةةاد منت ةةد خاص ة ة ا مبب ةةادعة احل ة ةزام والطري ة ة ( )7لتب ةةادل اخل ة ةربا  ،وبن ةةا الق ةةدعا  ،ووض ة ة
السياسةةا يف جمةةاال النمةةو الصةةناعي والتجةةاعة وبيل ة االقتصةةاد الكلةةي ،ومتوي ة التنمي ة  ،وإداعة
الديون ،واالقتصاد الرقمي .وميكن هلذا املنتد أن يسهم إسهاما بةرا يف تعزيةز البيلة السياسةاتي
امل لم للتنمي ويف حتقي خط التنمي املستدام لعام  ٢٠٣٠يف بلدان اجلنو.،

سادسا -التوصيات السياساتية
 -١٦إن النمو يف اجلنو ،متفاو وغةر مكتمة  .وتواجةه البلةدان النامية حتةد متعةددة يف
حتوهلةةا اهليكلةةي ويف السةةعي إىل تطبي ة خط ة تنمي ة مسةةتدام جديةةدة وطموح ة  .ويتطل ة ذل ة
تةةدابر سياسةةاتي مناسةةب عل ة مجي ة املسةةتو  .وميكةةن للتعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةو ،أن يسةةاعد
البلةةدان النامي ة يف االسةةتفادة إىل أقص ة حةةد ممكةةن مةةن حيوي ة التجةةاعة بةةني بلةةدان اجلنةةو ،ومةةن
التموي ة واالسةةتثماع والتكنولوجيةةا ،مةةن أج ة حتقي ة تنمي ة مسةةتدام  .وقةةد عرضةةت هةةذ املةةذ رة
بع السياسا الرامي إىل التصدي هلذ التحةد  .وقةد يةود جملة التجةاعة والتنمية النظةر يف
التوصيا السياساتي التالي :
ال بةةد مةةن التعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةو ،مةةن أجة دعةةم بنةةا القةةدعا اإلنتاجي ة
(أ)
والتحول اهليكلي يف هةذ البلةدان .وميكةن للحكومةا أن تنظةر يف االخنةرا يف عمة اسةتاتيجي
داخ مناطقها من أج تعزيةز س سة القيمة اإلقليمية  ،مبةا يةؤدي إىل حتةدي املنتجةا وتنوية
الصادعا  .ومث حاج إىل آليا متوي جديدة من أج تطوير التجاعة وتنمي اهليا األساسي
يف املنطق
( )،ميكة ةةن للتعة ةةاون ب ة ةةني بلة ةةدان اجلن ة ةةو ،أن ية ةةؤدي دوعا حم ة ةةوع ا عل ة ة الص ة ةةعيدين
اإلقليمةةي وال ةةدوي ،يف تنس ةةي وموا م ة سياس ةةا االس ةةتثماع .ويف ه ةةذا الصةةدد ،ق ةةد ت ةةود ال ةةدول
األعضا النظر يف إطاع األونكتةاد لسياسةا االسةتثماع مةن أجة التنمية املسةتدام وخطة عملةه
ل س ةةتثماع يف أه ةةدا التنمية ة املس ةةتدام  ،ابعتب ةةاع إط ةةاعا سياس ةةاتيا مفي ةةدا للتع ةةاون ب ةةني بل ةةدان
اجلنو ،،وهو إطاع يعزز االستثماع العابر للحدود من أج تنمي مستدام وشامل للجمي

__________
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( ) وابلنظة ةةر إىل الفجة ةةوة التمويلي ة ة الكبة ةةرة الة ةةي حتة ةةول دون تنفية ةةذ خط ة ة التنمي ة ة
املستدام لعام  ،٢٠٣٠قد تةود احلكومةا النظةر يف تعزيةز املسةاعدة املالية املقدمة إىل املصةاع
اإلقليمية اجلنوبية لبنةةا األسة ال زمة لتقةةدم خيةةاعا عملي ة مةةن أجة معاجل ة الشةواغ املالي ة
لبلدان اجلنو ،يف إطاع النظام العاملي
(د) لةن تكةون البلةدان النامية قةادعة علة حتقية قفةزا نوعية يف جمةال التكنولوجيةا
الرقمي مبفردها .وهي ستحتا إىل الدعم عل الصعيدين اإلقليمي والدوي .ويف هذا الصدد ،قةد
تةود الةةدول األعضةةا النظةةر يف دوع خطة األونكتةةاد للتعةةاون الرقمةةي بةةني بلةةدان اجلنةةو ،مةةن أجة
التصةةني والتكام ة اإلقليمةةي ط ةةاع سياس ةةايت عل ة املس ةةتو اإلقليم ةةي لتعزيةةز التص ةةني الرقم ةةي،
والتكام اإلقليمي ،والتحول اهليكلي يف اجلنو،
(هة) االسةتاتيجيا والسياسةةا حمةةددة السةةيا والوقةةت ،لكةةن مثة مبةةاد جوهرية
ميك ةةن أن تع ةةزز نوعي ة وفعالي ة العملي ة السياس ةةاتي  .وق ةةد ت ةةود احلكوم ةةا النظ ةةر يف ال ةةدوع ال ةةذي
يض ةةطل ب ةةه منت ةةد مب ةةادعة احلة ةزام والطرية ة ال ةةذي أنش ةةن األونكت ةةاد م ةةن حية ة إض ةةفا الط ةةاب
املؤسسي عل تقاسم املعاع واخلربا السياساتي فيما بني البلدان النامي .
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