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 نشرة صحفية  
 حظر 

تلخيصهما يف وسائط اإلعالم  حيظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية والتقرير املتصل هبا أو
           من بتوقيت غرينتش 00/17الساعة اإللكرتونية قبل  املرئية أو املسموعة أو املطبوعة أو

 00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13)الساعة  2016أيلول/سبتمبر  21 يوم
      مساء، بتوقيت دلهي، والساعة الثانية صباحاً من  30/10بتوقيت جنيف، والساعة 
 بتوقيت طوكيو( 2016أيلول/سبتمبر  22يوم 
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Arabic 

Original English 

تقرير األونكتااد  اققتاااد اللاالمي يحتااى إلاح إصاسا سياسااتي  اام    
 ست سنوات متتالية من النمو البطيء لتجاوز 
قفففففال افففففملتر ا افففففة املتحففففف ة للت فففففا ة والتنميفففففة  - 2016أيلول/سفففففبتم   21جنيففففف    

ففل قففا ة ال فف امل )ا ونكتففا ا اليففوم ضع والففص ا قتصففا  ال ففاملر علففي املسففا  الصففحيا يسففتوج  توس 
   وسياسات صناعية نشطة.ا ززة االية والوابطبسياسات اقتصا ية كلية أكثر جرأة  

بفالقول ضع تبفا مل  تقريار التجاارة والتنمياة السانو وجتا ل هيئفة ا افة املتحف ة هفذه يف  
ا قتصفففا  يف ا قتصفففا ات املتق افففة هفففو أكففف  كفففابا للنمفففو ال فففاملر  لكففف  البلففف اع الناايفففة  ر هفففا 

 اليوم. التيا 
وقال ا اف  ال فام لنونكتفا   اوايسفا كيتفوير  ضع يواالف ر السياسفات يف ءيفص أ فا   

اسففاواة  ال ففامل يواجهففوع صفف وبة ارك بففة افف  اسففتثما  بطففر   وضنتاجيففة اتبا ئففة  وجتففا ة  اكفف ة  و 
علفي اتزاي ة  و يوع اتناايةي. وأالاف أع ياحللول تستلزم ضعا ة نظر  موحة      ة   ل  فاترة 

  ريقة بقا  ا او  علي حاهلاي. 
__________ 
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 َسَنة من حياة محفوفة بالمخاطر  
 ت السياسات املالية الصا اة  والتقشف  اضفأ أحيانفا  يف كثف  اف  البلف اع املتق افة أ 

التفا ي.. وجفا  كلفض ضالفا ة ضىل  يفضىل واح ة ا  أال    رتات الت ايف ا  ا زاات ا قتصفا ية 
 فرتة  ويلفة افف  بفط  جففو ا جفو   ا اففر الفذد أ فففي ضىل عف م كفايففة  لف  ا سففر امل يشفية وقلففة 

 اإلنفاق علي ا ستثما  اإلنتاجر. 
وافف  املتوقففص أع يتبا ففو النمففو يف الو يففات املتحفف ة ا اريكيففة هففذا ال ففام بنسففبة أقففل افف   

رة انذ سبص سفنوات  يف الوقفا الفذد   يفزال  يفم النمفو يف اليابفاع النمو يف انطقة اليو و  ول ا
النمفففو املنفففت    رتاجص اكففف ا. أافففا يف اململكفففة املتحففف ة ل يطانيفففا ال ظمفففي وفيرلنففف ا الشفففمالية   سفففي

ة افففا بسفففب  ارفففا  ة بريطانيفففا ا يبفففا  ا و و  )بريكسفففياا  وضع كفففاع اففف  الصففف   توقفففص ح ففف
 ضع ُوج ت.  ا ت ا اهتا  طاقنو ستخلفم هذه اخلطوة ا  فثا  

ويففملثر  قفف اع الففزاة ا قتصففا د يف ا قتصففا ات املتق اففة تففوث ا لفف  ابا ففر يف البلفف اع  
 2.5يف املائففة هففذا ال ففام  أد ادفففا  قفف  ه  4الناايففة الففن سففتنمو يف املتوسففط بنسففبة تقففل عفف  

الكبفف ة أنففم ضكا كانففا أاريكففا  نقففام ائويففة اقا نففة بفففرتة اففا قبففل ا زاففة. وت ففي التباينففات اإلقليميففة
 الالتينية تشه   كو ا   إع فسيا استمرة يف النمو ببط  لك  با را . 

وي ق فففففف  تبففففففا مل النمففففففو يف ا قتصففففففا ات الناايففففففة اهلففففففواج  املت لقففففففة با قتصففففففا  ال ففففففاملر  
يف املائفة  2.5  اف  املفرجا أع يفنخفأ النمفو ال فاملر عف  نسفبة 2016ا.  فر عفام 1 )اجل ول

   ول  يتفاجو ا ا  ا ونكتا  ضع ادففا أكثر ا  كلض. 2015و 2014 لة يف عاار املس
بففل ضع الت ففا ة ال امليففة تبا ففوت أكثففر بكثفف  عقفف  وثبففة وجيففزة افف  أعمففاق ا زاففة املاليففة  

يف املائفففة  قفففط هفففذه السفففنة  أد بنقطفففة ائويفففة تاافففة اقا نفففة بالنفففات   1.5ال امليفففة   ادفففففا ضىل 
هلففا بففوع نقففب الطلفف  ال ففاملر و كففو  ا جففو   اهليئففة الففن تتخففذ افف  جنيفف  اقففرا   ال ففاملرو وتفف  ص

احلقيقية مها أهة اشكلت  ال  تبا مل الت فا ة ال وليفة. لكف   ضع أاففض واالف و السياسفات يف 
التخفيفف  افف  ا ثففا  السففلبية لقففوع السففوق ال امليففة لفف  املفففبو ة   ففإع ال ففو ة ضىل احلمائيففة قفف  

 .أح  توث ها ا  يسلة ل افرلة  بومهتمل د ضىل حلقة 

   المال مقاب  ق  يء، لكن اقستثمار لم يُاْقلع بلدالماليةتنظيم   
قال  ئي    بة الَ وملفة واسفرتاتي يات التنميفة يف ا ونكتفا  واململلف  الرئيسفر للتقريفر ضع  

املاليفة أع حيففز  ياملتحمس  لكفا ة ا سواق كانوا وع وا بفوع اف   فوع ضلرفا  الففوابط التنظيميفة
 ا ستثما ات اإلنتاجية  لك  هذا الوع  مل يتحقضي. 

وأالاف أنم يب   ا  كلض  تزاا  تزاي  ا  باح اص زيا ة عوائف  ا سفهة  وضعفا ة  فرا   
 يف ة أو حفل البحفو  اجل ف ات املصفانص و املا سهة  وعمليات ال ا  والتملض  لكف  لفي  افص 

 واكتساب املها اتي.
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الشركات استثما  أ باحها يف الق  ات اإلنتاجية أو الوظائ  أو النمفو الفذا . و  ت ي   
ا  ادفففأ اسففتثما  القطففا  1وخيلففب التقريففر ضىل أنففم حففل اففص ا تفففا  حصففب ا  بففاح )الشففكل 

عاافا. و فا ل بفالقول ضع ا عتمفا  علفي سياسفة  35نقام ائوية عما كاع عليم قبل  3اخلاص بف 
 التكلفة حلفز ا نت اش  س . هذا النمط.نق ية وقرو  انخففة 

وحيفففذ  تقريفففر ا ونكتفففا  اففف  أع البلففف اع الناايفففة أصفففبحا أكثفففر  فففوكثر عرالفففة لتقلبفففات  
ا سواق املالية ال املية  مبا يف كلض الت  قات الكب ة لفرووس أافوال املففا بة  وأع ضلرفا  الففوابط 

الشفففففركات ضىل تقلفففففيب ن َسففففف  الفففففربا ضىل التنظيميفففففة املاليفففففة يف ا قتصفففففا ات النا فففففئة بففففف أ يففففف  ص 
ا ستثما   ا ار الذد يملثر سلبا علفي النمفو ا قتصفا د الطويفل ا جفل. وخيلفب التقريفر ضىل أع 
ن س  ا ستثما  ضىل الربا ادففا ادفاالا حا ا انذ أواسط التس ينات يف بل اع اثفل ال ازيفل 

 وتركيا وااليزيا.
  2014ىل البلف اع الناايفة يف الربفص الثفا  اف  عفام وادففأ صفايف تف  قات  أس املفال ض 

اليففا   و   ضالففا ية يف الربففص ا ول  185و 2015اليففا   و   يف عففام  650ضك بلففأ أكثففر افف  
 ا. 2)الشكل  2016ا  عام 
  يظفففل 2016وحيفففذ  تقريفففر ا ونكتفففا  اففف  أنفففم  لفففة اسفففرتاحة يف الربفففص الثفففا  اففف  عفففام  

ا.  مف   فوع هفروب  ووس ا افوال  واففأ قيمفة ال ملفة  اسلسل ا نكمفاش التصفاع د اطفر 
واهنيفففا  أسففف ا  ا صفففول ضعاقفففة النمفففو وتقلفففيب اإليفففرا ات احلكوايفففة. ويواجفففم كثففف  اففف  اصففف   د 
السلص ا ساسية أصال  ع زا ع  يبم ل ال ي   وا   وع ضجفرا ات ثابتفة لتسفوية الف يوع  قف  يقفص 

 اا هو أسوأ.
ة بشفففففوع الزيفففففا ة املفاجئفففففة لففففف يوع الشفففففركات يف وقففففف  قرعفففففا أجفففففراس اإلنفففففذا   ااصففففف 

 تريليوع  و  . 25ا قتصا ات النا ئة  الن تت اوز اليوم 
وتزاانفففففا هفففففذه الزيفففففا ة املفاجئفففففة افففففص تفففففراكة ا صفففففول املاليفففففة ويبفففففو ل ا سفففففتثما ات ضىل  

كففففف  القطاعففففات كات ال و يففففة ال اليفففففة والري يففففة كات ا مهيفففففة ا سففففرتاتي ية اضففففف و ة للحففففاق بالر 
 ا  اثل قطا  النفط والراز  والت  ي   والكهربا   وال قا   واخل اات ل  الصناعية. 3)الشكل 
ويفف عو التقريفففر ضىل سفف  الثرفففرات املاليفففة للشففركات  ضالفففا ة ضىل التفف اب  املاليفففة والتنظيميفففة  

يففال  لتشفف يص ا سففتثما  الطويففل ا جففل. ويفف عو أيفففا ضىل نظففة االيففة أكثففر تنوعففا  مبففا يف كلففض ض
 اصا ف التنمية  و ا أك .

 اعتماد سياسات كلية أكثر جرأة  تدعيم الطلب المحلي مفتاا النمو اللالمي  
جففا  يف تقريففر ا ونكتففا  أنففم صكفف  لالقتصففا ات املتق اففة املسففاع ة علففي ض ففالق النمففو  

ي البنيففة اإلنفففاق علفف يشففملال ففاملر املسففت ام عفف   ريففض اجلمففص بفف  سياسففات االيففة اسففتباقية  مبففا 
التحتيفففة  تففف عمها سياسفففات نق يفففة  ضالفففا ة ضىل تففف اب  ضعفففا ة التوزيفففص. وتشفففمل سياسفففات ضعفففا ة 
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التوزيففففص سياسففففات الففففف ال  وتشففففري ات احلفففف  ا  ا لنجفففففر  والفففففرائ  التصففففاع ية  والففففف اا  
ا جتماعيففة الففن تزيفف  افف  الر اهيففة واملكيظفففة حسفف  الظففروف اضليففة. وصكفف  هلففذه السياسففات أع 

 اَ ْاَولة ال املية وأاولة الشركات.للح  ا  تنظية التوجم أيفا اجلهو  الرااية ضىل 
وخيلفففب التقريفففر ضىل أنفففم ينبرفففر للبلففف اع الناايفففة أع تبفففي الطلففف  اضلفففر  وتسففف  اللفففوائا  

حلمايففة نفسففها افف  ألففا ر ا اولففة يف سففياقاهتا اضليففة  ويبمففر حيزهففا السياسففا  واملففا  للتصفف د 
 ات ل  اتوق ة. د ص ا
وسفففيتطل  ال  يففف  اففف  هفففذه التففف اب  يبسففف  تنسفففيض السياسفففات علفففي الصففف ي  الففف و    

 سيما ب  ا قتصا ات اهلااة لنظام جمموعة ال شري .  

 نمو إنتاجية الاناعات التحويلية في الجنوب  
ا.  ففففب أ 2جففففا  يف التقريففففر أع حلففففاق البلفففف اع الناايففففة بالركفففف  لففففي  سففففهال )اجلفففف ول  

ملنففا ض   سففيما  ففرق فسففيا  طحففا يف تو يفف  اإلنتاجيففة والفف ال ببنففا  قطاعففات قويففة يف جمففال ا
تص ير املوا  املصن ة. لك  التقرير الب ضىل أع زيا ة حصة الصفناعة التحويليفة يف النفات  اضلفر 

هلفا يف يف املائفة مل تتكفر  يف أافاك  أافرع  حفل يف البلف اع ا فاو ة  30 بنسبة تزيف  عف اإلءا  
 ا.3)اجل ول  جنوب  رق فسيا

تواجفففم صففف وبات ويف أافففاك  أافففرع  توقففف  التصفففنيص  ضك ضع البلففف اع املتوسفففطة الففف ال  
ي  ا نتقففال ضىل املسففتوع التففا . ويف حففا ت عفف ة  يتقلففب النشففام الصففناعر ابكففرا   اتزايفف ة يف

ذه احلفا ت  تزاانفا لالبا بف ل تريف ات سياسفاتية صفا اة تففص يف ا سفواق ثقفة افر فة. ويف هف
الفففرتات الطويلففة افف   كففو  اإلنتاجيففة أو ادفاالففها اففص تنففاُقب حصففة القيمففة املفففا ة للصففناعات 

 التحويلية وال مالة  وادفاالات حا ة يف جو ا ستثما   ااصة يف القطا  ال ام.
يف  90  كاع نصي  فسيا وحف ها اف  صفا  ات الصفناعات التحويليفة 2014ويف عام  

بفف  بلفف اع اجلنففوب.  السففلص املصففن  ةيف املائففة اف  جتففا ة  94املائفة افف  البلفف اع الناايففة ضىل ال ففامل  و
واستطاعا بل اع ا   رق وجنوب  رق فسيا باخلصوص تولي  قيمة افا ة كب ة ا  صا  اهتا 

 ا. 4)الشكل  ن  ةالسلص املصا  
لفف  أع هففذا النمففوك  يبفف و اواونففا ب  جففة أقففل.  ففف   الطلفف  الكلففر يف ءيففص أ ففا   

ال فففامل ج فففل أسفففواق التصففف ير أكثفففر از حاافففا وتنا سفففية.  الففففرط  فففو ا سففففل علفففي ا سفففف ا  
ا. وتوقففففا  فففرص ال مفففل  4وا جفففو  أالفففر حفففل بفففوكثر املصففف   ي  ا سفففيوي  طاحفففا )اجلففف ول 

 سيما ب  النسا .   
وصك  للتكنولوجيا اضسظنة أو و و ات احل ة يف صناعات ألتا ة أع تقف م حلفو . لكف   

انتشففا  سالسففل القيمففة املفففا ة  حيففا تتلففض  ففركات القطففا  الرائفف ة قفف  ة كبفف ة علففي التفففاو  
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 اففملثرةويب يفف  ا سفف ا     ففل افف  الصفف   علففي  ففركات البلفف اع الناايففة  اففول ا سففواق بطففرق 
 اقتصا يا  يف ح  أع أد زيا ة يف اإلنتاجية ُتستنزف يف اخلا   ا  االل ا س ا  املنخففة.

وسففتحتا  البلفف اع الناايففة ضىل سياسففات اسففرتاتي ية لزيففا ة قفف  اهتا علففي اإلنتففا  والتصففمية  
جهة  فو والتسويض قص   اول أسواق البل اع املتق اة. وصك  أيفا لسياسات وقواع  املنا سة املو 

التنمية أع تسفاع  علفي تشف يص املنت ف  اضليف . لكف  الف عة ال فاملر ل تَفَ قاف  ا جتاهفات القطاعيفة 
 يف ألتل  حلقات سالسل القيمة و ص  املما سات الت ا ية التقيي ية سيكوع افي ا أيفا.

ة أالفف  ضىل كلففض أع ا سففواق اإلقليميففة والت ففا ة بفف  بلفف اع اجلنففوب تففو ر  رصففا ج يفف  
 للتص يرو ل  أع  سة اسرتاتي ية للنمو أكثر توازنا يستوج  ا هتمام بتو ي  ا سواق اضلية. 

ويملكففف  ا ونكتفففا  أع املشفففو ة السياسفففاتية التقلي يفففة بشفففوع اإلصفففالحات اهليكليفففة  الفففن  
ا جفو   لف  تسفهة يف يبقيفض نتفائ   واففأبفوكثر اف  سف رها  تقيفية ال ملفةيرل  أع تُزاو  بف  

  ت ااة.اس

 إنلاش السياسات الاناعية  
تففمل د التحفف يات الففن يبفف  بالبيئففة ال امليففة ضىل ع ففز البلفف اع الناايففة عفف  ا تكففال علففي  

عو ة اا فة ضىل النمو السريص الذد ن ما بم يف السنوات ا وىل ا  ا لفية اجل يف ة. ويقتففر 
يبويل املوا    و أنشفطة أكثفر  حل هذه املسولة است ابات  موحة ولك  برالماتية  مبا يف كلض

 تنوعا  وكات قيمة افا ة أعلي.
ولطاملففا انطففوت السياسففات الصففناعية علففي انتقففا  القطاعففات الرئيسففية و عمهففا  لفف  أع  

هلففذا ال ففام يفف عو ضىل تبففي هنفف  أكثففر ت قيفف ا   يشففتمل علففي بنففا  الففروابط تقرياار التجااارة والتنميااة 
فر بالرر  وسط عامل سريص التر   ينطود علي اسفاحة كا يفة والق  ات لتهيئة قاع ة ضنتاجية ت

 للت ري  والت لة يف القطاع  ال ام واخلاص علي السوا .
و  يت لففففض ا اففففر بالبلفففف اع الناايففففة وحفففف ها   البلفففف اع املتق اففففة  ففففو  الصففففرا  كاتففففم يف  

 افففل الطبقفففات التصففف د هلفففواج  افففا ب ففف  احلقبفففة الصفففناعية املتمثلفففة يف الركفففو  املفففزا  وتراجفففص 
 املتوسطة.
ويففف عو التقريفففر اقفففر د السياسفففات ضىل اعتمفففا  هنففف  أكثفففر برالماتيفففة يسفففتن  ضىل جتفففا ب  

 الن اح والفشل علي السوا .
ولئ  كاع بنا  املسسات حكواية قا  ة واستقرة وازو ة مبوا   عاافة كا يفة   خيلفو اف   

ا ل امل لوافات وبنفا  الثقفة. وا هفة أع أمهية   إع احلوا  ب  احلكواة وقطا  ا عمال أساسر لتبف
الفة قصفو  علي ال ولة أيفا  أع تب د ا ست  ا  والق  ة علي سح   عمها املا  أو وقففم يف ح

 هذا القطا  ع  ا  ا .
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ويفف عو التقريففر ضىل نقففاش أقففل ضي يولوجيففة بشففوع توجيففم الفف عة  يف حفف  ي ففرتف ب  ففز  
ا  يف يفففالنتففائ  املنشفففو ة.  مفتفففاح الن فففاح يكمففف  واق السياسففات الصفففناعية هتففف  كاهتفففا عففف  يبقيفففض 

 التكاال الف ال ب  سياسات ا قتصا  الكلر والسياسات املالية والت ا ية والصناعية. 
  1اجل ول 

 2016-2008 الفترة نمو الناتج اللالمي،
 )التر  السنود بالنسبة املئويةا

 )أا2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 املنطقة/البل 

 2.3 2.5 2.5 2.2 2.2 2.8 4.1 2.1- 1.5 اللالم

 1.6 2.0 1.7 1.1 1.1 1.5 2.6 3.6- 0.1 البلدان المتقدمة

          وانها:

 0.7 0.5 0.0 1.4 1.7 0.5- 4.7 5.5- 1.0- الياباع

 1.6 2.6 2.4 1.7 2.2 1.6 2.5 2.8- 0.3- الو يات املتح ة

 1.8 2.0 1.4 0.3 0.4- 1.8 2.1 4.4- 0.4 ا28)ا يبا  ا و و  

          ويشمل:

 1.6 1.7 0.9 0.3- 0.9- 1.6 2.1 4.5- 0.5 انطقة اليو و

 1.5 1.2 0.2 0.7 0.2 2.1 2.0 2.9- 0.2  رنسا

 1.7 1.7 1.6 0.3 0.4 3.7 4.1 5.6- 1.1 أملانيا

 0.8 0.8 0.3- 1.8- 2.8- 0.6 1.7 5.5- 1.1- ضيطاليا

 1.8 2.3 2.9 2.2 1.2 2.0 1.5 4.2- 0.5- اململكة املتح ة

ال ول الن أصبحا أعففا  يف ا يبفا  ا و و  
 2004ب   عام 

3.6 -3.6 2.0 3.1 0.5 1.1 2.7 3.4 2.6 

 0.0 2.8- 0.9 2.0 3.3 4.6 4.7 6.6- 5.4 أوروبا ورابطة الدول المستقلةجنوب  رق 
 2.8 2.0 0.3 2.4 0.6- 1.7 1.5 1.9- 5.8 جنوب  رق أو وبا

 0.2- 3.0- 0.9 2.0 3.5 4.8 4.9 6.8- 5.3  ابطة ال ول املستقلة  مبا يف كلض جو جيا

          وانها:

 0.3- 3.7- 0.7 1.3 3.5 4.3 4.5 7.8- 5.2 ا يبا  الروسر

 3.8 3.9 4.4 4.6 4.8 5.9 7.8 2.4 5.2 البلدان النامية
 2.0 2.9 3.7 2.0 5.6 1.1 5.2 3.2 5.5 أ ريقيا

 1.7 2.9 1.5 3.7- 10.1 6.6- 4.1 2.8 6.3 مشال أ ريقيا   يما ع ا السو اع

أ ريقيفففففا جنفففففوب الصفففففحرا    يمفففففا عففففف ا جنفففففوب 
 أ ريقيا

6.1 5.8 6.7 4.7 4.6 5.2 5.8 3.5 2.8 
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 )أا2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 املنطقة/البل 

 0.3 1.3 1.5 2.2 2.2 3.2 3.0 1.5- 3.2 جنوب أ ريقيا

 0.2- 0.2 1.1 2.7 3.0 4.5 5.9 2.1- 3.7 أاريكا الالتينية والكا ييب

 2.5 3.6 2.8 2.9 2.1 2.2 3.1 0.9- 2.6 الكا ييب

 4.0 4.1 3.9 3.6 4.8 5.4 3.7 0.7- 3.8 أاريكا الوسطي   يما ع ا املكسيض

 2.2 2.5 2.2 1.4 4.0 3.9 5.2 4.7- 1.4 املكسيض

 1.8- 1.4- 0.3 3.3 2.6 4.8 6.6 1.0- 5.0 أاريكا اجلنوبية

          وانها:

 3.2- 3.8- 0.1 3.0 1.9 3.9 7.5 0.1- 5.1 ال ازيل

 5.1 5.1 5.5 5.5 5.2 7.0 8.8 3.8 5.7 فسيا

 5.5 5.4 6.2 6.3 6.0 7.8 9.7 5.9 6.9  رق فسيا

          وانها:

 6.7 6.9 7.3 7.7 7.7 9.5 10.6 9.2 9.6 الص 

 4.3 4.4 4.4 4.9 5.8 4.8 8.0 1.6 4.2 جنوب  رق فسيا

 6.8 6.1 6.3 5.0 3.1 5.5 9.1 4.4 4.8 جنوب فسيا

          وانها:

 7.6 7.2 7.0 6.3 4.9 6.1 11.0 5.0 6.2 اهلن 

 2.1 2.9 3.0 3.4 4.1 7.7 6.2 2.0- 4.0 لرب فسيا

 2.9 4.7 3.6 2.2 2.7 3.7 4.1 0.8 2.0 أوقيانيا

حسابات أاانة ا ونكتا   با ستنا  ضىل ض ا ة ا اة املتح ة للشملوع ا قتصا ية وا جتماعية  قاعف ة  املص  :
بيانات ا اايص الرئيسية للحسابات الو نية وتقرير ياحلالفة والتوق فات ا قتصفا ية يف ال فامل: ا لوافات 

و وانظمفة 2016الكفا ييب  و والل نفة ا قتصفا ية  اريكفا الالتينيفة و 2016حم ثة حل انتص  عفام 
و وصففن وق النقفف  الفف و   ف ففاق ا قتصففا  ال ففاملر  2016الت ففاوع والتنميففة يف امليفف اع ا قتصففا د   

و وقاعفف ة بيانفففات البلفف اع لوحففف ة البحففو  ا قتصفففا ية  لففة كد ضيكونواسفففاو 2016نيسففاع/أبريل 
 و ركة جر   او لاع  ارص  البيانات ال امليةو واصا   و نية.

 .2005تستن  جماايص البل اع ضىل النات  اضلر اإلءا  بس ر ال و   الثابا يف عام  الحوظة:
 .توق ات اأ)
 .سابقا  ألبانيا  والبوسنة واهلرسض  واجلبل ا سو   وصربيا  وءهو ية اق ونيا اليولسال ية  اب)



UNCTAD/PRESS/PR/2016/19 

GE.16-15423 8 

  1الشكل 
 2015-1980اقستثمارات الخاصة واألرباا، البلدان المتقدمة، الفترة 

 )النسبة املئوية ا  جممو  النات  اضلر اإلءا ا

 

 حسابات أاانة ا ونكتا   با ستنا  ضىل   بة اإلحصا ات يف ا اة املتح ة واصا   و نية. املص  :

  2الشكل 
 2016-2000تدفقات رأس المال الاافية لمجموعة مختارة من البلدان، الفترة 

 )مبليا ات ال و  اتا

 
ا ونكتففا   قاعفف ة بيانففات اإلحصففا ات املاليففة  با سففتنا  ضىل صففن وق النقفف  الفف و   قاعفف ة بيانففات  املص  :

 ضحصا ات اوازي  امل  وعاتو واملصا ف املركزية الو نية.
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)ا يبففففا  تشففففمل عينففففات ا قتصففففا ات حسفففف  جمموعففففات البلفففف اع اففففا يلففففر: ا قتصففففا ات ا نتقاليففففة  :الحوظة
  والسفو اع  وجنفوب أ ريقيفا  وبوتسفوانا  أولنف االروسر وأوكرانيفا وق ليزسفتاع وكازااسفتاعاو أ ريقيفا )

او أاريكفا الالتينيفة وني  يفا  وناايبيفا  واوزاابيفض  واو يشفيوس  واملرفرب  واصفر  وكابو    د  ولانا
  املت فففف  ة القوايففففاتا -وليفيففففا ) ولفففة وب  وال ازيفففل  وبففففا الواد  وأو ولفففواد  وضكففففوا و   )ا  جنتففف 
او فسففيا  ونيكففا الوا  واملكسففيض  وكولوابيففا  البوليفا يففةا –و نففزويال )ءهو يففة   و ففيلر  والسففلفا و 

  وسففرد  نكففا  وءهو يففة كو يففا  وتركيففا  وتايلنفف   وباكسففتاع  وضن ونيسففيا  ا   ع يمففا عفف ا الصفف  )
واهلنف  وهونفأ    وانروليفا  واململكفة ال ربيفة السف و ية  وااليزيا  عولبنا  و ييا نام  والفلب   وسنرا و ة

 كونأ )الص اا.

  3الشكل 
المساااةمة القطاعيااة فااي زيااادة القيمااة اقساامية لمجمااون الااديون ومخاا ون رأس المااال فااي 

 2014و 2010الفترة بين عامي 
 )بالنسبة املئويةا

 
 .Thomson Reuters Worldscopeحسابات أاانة ا ونكتا   با ستنا  ضىل قاع ة بيانات  املص  :
  وضن ونيسفففيا  وا  جنتففف   ا يبفففا  الروسفففري فففر  الرسفففة البيفففا  البيانفففات اإلءاليفففة للبلففف اع التاليفففة:  الحوظة:

  واملكسففيض  وااليزيففا  والصفف   و ففيلر  وجنففوب أ ريقيففا  وءهو يففة كو يففا  وتركيففا  وتايلنفف   وال ازيففل
 .واهلن 

 الديون -ألف

 قطاعات أارع  28
24.2 

 الت  ي 
4.7 

ا تصا ت 
 اضمولة
5.2 

 ال قا ات
6.1 

 اهلن سة الصناعية
6.7 

 امل ا ع الصناعية
9.7 
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13.3 

 الكهربا 
14.8 

 النفط والراز
15.3 

 اقستثمارات -باء

 قطاعات أارع  30
25.3 

 السيا ات وقطص الريا 
4.5 

 اخلطوم اجلوية
4.7 

 السلص ا ساسية الصناعية
11.6 

 الكهربا 
22.8 

 انت و النفط والراز
24.2 

 الت  ي 
7.1 
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  2اجل ول 
 1980-1950احتماليااة اللحاااق بركااب الوقيااات المتحاادة بحسااب ففااة الااد  ، الفتاارة 

 2010-1981والفترة 
 الوالص النهائر

 ال ال املرتفص ال ال املتوسط ال ال املنخفأ الوالص ا و 
 0.01 0.07 0.91 0.00 0.15 0.85 ال ال املنخفأ
 0.08 0.71 0.21 0.18 0.70 0.12 ال ال املتوسط
 0.81 0.19 0.00 0.94 0.06 0.00 ال ال املرتفص

حسفففابات أاانفففة ا ونكتففففا   با سفففتنا  ضىل قاعفففف ة بيانفففات اشففففرو  اا يسفففوع. اتاحففففة علفففي الففففرابط:  املص  :
project/home.htm-http://www.ggdc.net/maddison/maddison ا ُلص علفي  2013  نسخة عام(

 ا.2016تم  أيلول/سب 2الرابط يف 
يف املائفة  15ُصنفا البل اع يف ثال   ئات لل ال: الف ال املفنخفأ )حيفا يقفل  افل الففر  عف   الحوظة:

يف املائفة اف   50و 15ا  استواه يف الو يات املتح ةاو وال ال املتوسط )حيفا تفرتاوح نسفبتم بف  
يف املائففةا. وتثفففل  50عفف    اففل الفففر  يف الو يففات املتحفف ةاو والفف ال املرتففففص )حيففا ترتفففص النسففبة

ا الففوت ة النسفبية املالحظفة للترف  بفف   ئفات الف ال افالل الفرتتفف  1و 0ا حتمفا ت )املرتاوحفة بف  
 قي  النظر.

 

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm
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  3اجل ول   
 2014-1970حاة الاناعات التحويلية من مجمون القيمة المضافة واللمالة، مجموعات واقتاادات مختارة، الفترة 

 )بالنسبة املئويةا
 حصة الصناعات التحويلية  املفا ة حصة الصناعات التحويلية ا  جممو  القيمة 

  بس ر ال و   الثابا  بس ر ال و   احلا   ا  جممو  ال مالة

 1970 1980 1990 2000 2007 2011 2014  1970 1980 1990 2000 2007 2011 2014  1970 1980 1990 2000 2007 2011 
 12.8 14.3 16.9 20.7 23.9 26.8  14.6 16.0 16.7 16.5 16.3 17.0 17.3  14.6 14.8 16.1 18.3 20.6 22.8 26.4 البلدان المتقدمة

 11.9 12.9 14.0 14.4 13.8 12.6  17.3 17.3 17.7 19.1 16.9 15.7 18.2  17.3 16.7 16.5 19.2 20.0 17.0 20.8  مال أفريقيا
 8.4 8.6 8.3 8.3 7.2 5.8  9.4 11.3 11.3 11.9 13.7 13.8 12.7  9.4 9.9 11.1 12.2 15.6 14.8 12.7 أ ريقيا جنوب الصحرا 

 11.6 13.3 13.6 14.7 16.5 13.3  16.4 16.9 18.3 18.7 19.5 20.4 16.2  13.3 13.3 16.1 19.2 23.7 21.8 23.0 جنوب أ ريقيا
 11.5 12.4 13.2 15.3 15.4 15.5  13.7 16.3 17.3 17.4 17.8 18.6 18.6  13.7 14.9 16.6 18.1 21.6 20.8 21.7 أمريكا الستينية
 12.1 12.5 12.2 17.8 21.4 23.5  21.5 23.0 22.3 20.5 22.0 23.8 26.4  14.6 17.9 19.9 16.1 24.5 27.0 33.3 ا  جنت 
 11.5 12.8 12.0 14.7 12.7 13.3  14.5 15.5 17.1 17.2 18.2 21.4 21.1  10.9 13.9 16.6 16.2 25.5 31.0 27.4 ال ازيل
 9.8 11.4 13.1 17.5 17.3 20.1  13.2 14.1 15.1 15.9 18.1 18.3 21.9  12.4 11.9 13.0 19.6 19.0 14.4 18.6  يلر

 15.6 16.2 19.6 20.0 19.9 18.0  16.7 16.4 16.8 19.0 17.0 16.8 16.4  17.7 17.1 17.4 20.5 19.7 18.6 18.9 املكسيض
 21.5 21.2 20.9 24.3 22.5 13.9  29.3 33.6 31.2 34.2 28.3 21.6 ..  29.3 29.4 29.3 31.9 34.2 34.9 28.3  رق آسيا
 18.7 18.4 14.5 14.9 13.8 7.8  34.9 34.8 32.7 42.5 36.3 27.4 ..  28.3 31.1 32.6 33.2 31.0 36.1 30.4 الص 

 18.2 17.6 20.3 27.4 22.2 13.6  32.7 32.3 29.7 25.9 20.3 15.8 7.9  30.3 31.4 28.2 29.0 27.1 23.1 17.5 ءهو ية كو يا
 14.0 15.4 16.3 15.6 14.4 11.4  22.5 25.7 26.6 26.8 23.8 21.1 16.5  22.5 23.4 25.8 27.0 24.5 22.3 17.7 جنوب  رق آسيا

 12.4 12.0 12.7 11.6 9.2 7.9  22.5 22.8 24.2 24.2 18.8 10.4 5.7  21.6 22.2 24.5 25.2 20.8 12.4 9.2 ضن ونيسيا
 18.1 19.6 24.4 17.7 13.7 9.9  24.9 25.3 27.5 27.7 21.1 15.5 12.3  24.2 24.5 26.4 28.7 21.8 21.6 16.4 االيزيا
 8.4 9.1 9.9 10.1 11.6 12.0  23.4 22.6 23.1 24.9 26.1 28.6 28.3  20.5 21.1 22.8 24.5 26.7 27.6 27.7 الفليب 
 13.9 15.1 13.6 9.8 8.3 5.4  28.4 29.3 30.4 28.4 25.2 21.1 15.8  27.7 29.2 30.7 28.6 27.4 21.5 15.9 تايلن 

 11.6 11.9 11.4 10.5 9.1 9.4  20.3 20.3 19.9 18.4 17.3 14.2 12.7  17.2 18.1 19.5 19.0 20.5 19.3 16.2 اهلن 

   قاع ة البيانات القطاعية.GGDC-10حسابات أاانة ا ونكتا   با ستنا  ضىل   بة اإلحصا ات يف ا اة املتح ةو واركز لرونير  للنمو التنمية   املص  :
. وت فف  القففية اإلقليميففة عفف  اتوسففطات لفف  ارجحففة. ويشفف  اصففطلا الصففناعات 2005تسففتن  احلسففابات با سفف ا  الثابتففة ضىل القيمففة املفففا ة بسفف ر الفف و   الثابففا يف عففام  :الحوظة

. وتشفمل عينفات ا قتصفا ات حسف  جمموعفة البلف اع التحويلية ضىل القطفا   ال يف النسفخة املنقحفة الثالثفة للتصفني  الصفناعر النمفوكجر الف و  جلميفص ا نشفطة ا قتصفا ية
  والو يفات املتحف ة ا اريكيفة  وهولنف ا  يرلنف ا الشفماليةفواململكة املتح ة ل يطانيفا ال ظمفي و   و رنسا  والسوي   وال اجرك  وضيطاليا  وأملانيا  ضسبانيا)اا يلر: البل اع املتق اة 

  واففالود  وكينيففا  ولانففا  والسففنرال  وزاابيففا  وجنففوب أ ريقيففا  وءهو يففة تنزانيففا املتحفف ة  وبوتسففوانا  ضثيوبيففاأ ريقيففا جنففوب الصففحرا  ) و مشففال أ ريقيففا )اصففر واملرففرباواواليابففاع
  وكوسفتا يكا  البوليفا يفةا - )ءهو يفة و نفزويال  و فيلر  وبف و  املت ف  ة القوايفاتا -وبوليفيا ) ولة   وال ازيل  ا  جنت او أاريكا الالتينية والكا ييب )وني  يا  واو يشيوس
 ا.وااليزيا  والفلب   وسنرا و ة  وتايلن   ضن ونيسيا)و  رق فسيا )ضقلية تايواع الصيي وءهو ية كو يا والص او جنوب  رق فسيا اواملكسيض  وكولوابيا
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  4اجل ول 
حاص صادرات السلع الماّنلة الملتمدة علح التكنولوجيا والمهارات اللالية والمتوساطة 

 2013-1980بحسب مجموعة البلدان، الفترة من مجمون صادرات السلع الماّنلة، 

 2013 2006 2000 1990 1980 الشريض الت ا د جمموعة البل اع
الترففففففففف  بالنقفففففففففام 

 املئوية
 10.2 77.6 76.8 77.1 73.6 67.4 ا قتصا ات املتق اة البل اع املتق اة

 8.1 78.7 76.6 70.5 .. .. ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 11.8 82.4 81.8 81.3 77.1 70.5 ا قتصا ات النااية 
 14.0 83.7 83.4 84.5 78.8 69.7 فسيا 
 6.3 81.5 79.1 77.6 76.7 75.2 أاريكا الالتينية والكا ييب 
 10.7 79.6 81.4 76.2 73.3 69.0 أ ريقيا جنوب الصحرا  
 12.8 81.2 80.8 79.0 74.5 68.5 لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 10.2 78.7 77.8 78.0 74.1 68.6 ال امل 

 4.1 49.2 38.2 45.1 .. .. ا قتصا ات املتق اة ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية
 4.9- 55.3 53.0 60.3 .. .. ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 13.1 50.9 39.0 37.8 .. .. ا قتصا ات النااية 
 20.3 59.2 44.9 38.9 .. .. فسيا 
 24.8 78.8 64.3 53.9 .. .. أاريكا الالتينية والكا ييب 
 22.2 54.9 30.2 32.7 .. .. أ ريقيا جنوب الصحرا  
 5.5- 25.4 21.8 30.8 .. .. لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 5.0 51.1 41.8 46.1 .. .. ال امل 

 32.2 64.8 63.8 62.6 45.2 32.6 ا قتصا ات املتق اة ا قتصا ات النااية
 11.0 54.3 48.6 43.3 .. .. ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 25.0 73.3 73.6 67.3 52.9 48.3 ا قتصا ات النااية 
 22.8 78.4 78.3 71.0 55.2 55.6 فسيا 
 23.1 67.4 66.7 60.7 54.8 44.3 أاريكا الالتينية والكا ييب 
 16.5 52.3 51.4 47.7 37.4 35.8 أ ريقيا جنوب الصحرا  
 19.7 56.6 54.8 50.1 38.0 36.9 لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 31.7 69.1 67.9 63.9 48.2 37.4 ال امل 
 29.7 62.5 62.8 60.5 44.8 32.8 ا قتصا ات املتق اة فسيا
 14.3 54.7 46.6 40.4 .. .. ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 26.9 74.1 74.9 67.8 52.9 47.2 الناايةا قتصا ات  
 23.8 78.7 78.9 71.2 55.7 55.0 فسيا 
 24.9 64.1 62.8 53.9 45.5 39.2 أاريكا الالتينية والكا ييب 
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 2013 2006 2000 1990 1980 الشريض الت ا د جمموعة البل اع
الترففففففففف  بالنقفففففففففام 

 املئوية
 15.7 50.3 46.1 40.8 32.7 34.6 أ ريقيا جنوب الصحرا  
 25.8 57.6 54.3 48.8 34.9 31.9 لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 31.0 69.0 68.5 63.5 47.9 38.0 ال امل 

 39.0 80.9 75.5 76.4 56.8 41.9 ا قتصا ات املتق اة أاريكا الالتينية والكا ييب
 .. .. .. .. .. .. ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 20.8 73.0 68.9 65.9 51.3 52.3 ا قتصا ات النااية 
 33.8 64.3 55.7 54.4 26.5 30.5 فسيا 
 11.1 74.2 70.7 67.5 60.4 63.1 الالتينية والكا ييبأاريكا  
 24.3 74.9 68.7 67.7 55.3 50.6 أ ريقيا جنوب الصحرا  
 34.6 82.4 75.0 58.6 31.7 47.8 لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 31.6 78.5 73.2 74.1 54.8 46.9 ال امل 

 23.0 46.7 42.6 35.1 23.7  ا قتصا ات املتق اة أ ريقيا جنوب الصحرا 
 .. .. .. .. ..  ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 8.7 52.3 53.7 53.9 43.6  ا قتصا ات النااية 
 6.0- 38.8 42.0 42.9 44.8  فسيا 
 17.6 61.9 34.5 41.2 44.3  أاريكا الالتينية والكا ييب 
 5.1 55.1 58.3 59.7 49.9  أ ريقيا جنوب الصحرا  
 31.8 53.1 60.8 48.1 21.3  ومشال أ ريقيا لرب فسيا 
 19.0 49.2 47.3 41.5 30.3  ال امل 

 25.9 49.8 45.2 32.4 23.9  ا قتصا ات املتق اة لرب فسيا ومشال أ ريقيا
 0.9- 62.1 61.5 63.0 ..  ا قتصا ات الن تر مبرحلة انتقالية 
 6.0 75.5 73.3 77.3 69.4  ا قتصا ات النااية 
 10.4- 62.4 69.3 48.6 72.8  فسيا 
 3.8- 57.6 64.9 57.3 61.4  أاريكا الالتينية والكا ييب 
 8.2 49.0 56.1 49.8 40.8  أ ريقيا جنوب الصحرا  
 2.3 49.9 54.3 53.4 47.6  لرب فسيا ومشال أ ريقيا 
 15.8 58.7 53.8 45.5 42.9  ال امل 

با سفففففتنا  ضىل قاعففففف ة البيانفففففات اإلحصفففففائية لت فففففا ة السفففففلص ا ساسفففففية حسفففففابات أاانفففففة ا ونكتفففففا    املص  :
افف  التصففني  املوحفف  للت ففا ة ال وليففةاو  فف بة ضحصففا ات ا اففة  68و 667 ناقصففا   8-5 )الفئففات

 املتح ة  قاع ة بيانات ا اايص اإلحصائية الرئيسية.
يففا واملتطلبففة اهففا ات عاليففة واتوسففطة  لال ففال  علففي  ئففات السففلص املصففن  ة امل تمفف ة علففي التكنولوج الحوظة:

  املر فض ا ول للفصفل الثالفاو تسفتن  الفئفات ضىل النسفخة الثانيفة 2002انظر تقرير الت ا ة والتنميفة  
 . 2-4املنقحة للتصني  املوح  للت ا ة ال ولية. انظر أيفا  حا ية اجل ول 
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  4الشكل 
الماااّنلة وفااي حاااة الاااناعات  التغياارات فااي القيمااة المضااافة المحليااة لاااادرات الساالع

  2011-1995التحويلية من مجمون القيمة المضافة، اقتاادات مختارة، الفترة 
 )التر  بالنقام املئويةا

 
انظمفففة  –حسففابات أاانفففة ا ونكتفففا   با سفففتنا  ضىل انظمفففة الت فففاوع والتنميفففة يف امليففف اع ا قتصفففا د  املص  :

الت ففا ة ال امليففة  قاعفف ة بيانففات الت ففا ة يف القيمففة املفففا ةو و فف بة ضحصففا ات ا اففة املتحفف ة  قاعفف ة 
 اإلحصائية الرئيسية. بيانات ا اايص

. وي فر  1995و 2011يش  التر  ضىل الفا ق بالنقام املئوية بف  القفية احلاليفة لنسفهة يف عفاار  الحوظة:
 اخلط القية املتوق ة.

For interviews and further information, please contact Matthew Brown or Catherine Huissoud on 

41 22 917 58 28 and at unctadpress@unctad.org. 
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