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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
 الدورة العاشرة

 ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٦و ٢٥ جنيف،
 من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

 التنويع وحتقيق القيمة املضافة  
 مذكرة من أمانة األونكتاد  

 تنفيذي موجز  
تعرر  ذررذمل املررذلرح ال ارردتو الرر  تواجاارا البدرردان املع مرردح عدرر  السررد  األ ا رري   

 ميكن أن باب ال اقش املذلرح األ الضعيف  أمام تقدب أ عار صادراو السد  األ ا ي . وتن
عدررر  النمرررو   ررردبيا   يُفّسرررر عدررر  أ ا ررراا ا  مرررال علرررل اعع مررراد عدررر  السرررد  األ ا ررري  علرررلا  
 ا رري  الرر  لسررد  األوال نميرر  ب بدررد مررن البدرردان وعرردد السررد  األ ا رري  الفرديرر  و موعرراو ا

و خم دفرر  تع مررد عدرر       موعررابدرردا   ١9١تعرررأ أل ررر األ ررعار تقدبررا . وا رر نادا     ت ررنيف 
عالقرر   أن ذنرا  ت ردير السرد  األ ا ري ، ومسرر وي ترليرز صرادراو لرل بدررد،  در  املرذلرح   
البدرردان   مبجموعرر  مامرر  مررن النا يرر  اة  ررالي  بررم الىليررز ومسرر وي ال نميرر   املسرر عا  عنرر 

لسرررد  ااد عدرر  اعع مررر ونرروا السررد  األ ا ررري  الرر  ي رردرذا لرررل بدررد. وي رررل  لرر     أن نرروا
دح ألفقيرر  وا رردسيا رراو ااأل ا رري  أمررر ماررم لد نميرر . و  رر م املررذلرح مبناق رر  مق ضررب  ل رردابل ال
 ي .السد  األ ا   مدح عد األذداأ الرامي     تعزيز تنوي  اعق  اد وال ادراو ب البددان املع
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 مقدمة -أولا  
  عدرر  أةيرر  تنويرر  اعق  رراد    ٥٧، الفقرررح TD/519/Add.2ي رردد مافيكيررانو نررلو    -١

أن ط   ن اجي   دي   ومس دام  وأل ر تطورا  من النا ي  ال كنولوجي ، فضال  عن  ن اج من جراو 
أعدر  قيمرر . ويع رر   لرر  أمرررا  أ ا رريا  لدنمررو املسر دام الطويررل األجررل ولبنررا  القرردرح عدرر  مواجارر  

اعق  رررادي لدبدررردان الناميررر  والبدرردان الررر   رررر اق  رررادا ا  ال رردماو الررر  ترررؤلر دورت  عدرر  األدا 
مبر درر  ان قاليررر . وال نويرر  مارررم ب رررف  ااصرر  لدبدررردان الناميرر  األل رررر  رررعفا ، م ررل الررردول ا زريررر  
ال ررر لح الناميررر  وأقرررل البدررردان  ررروا . وب رررورح أعرررم، يك سرررمل ال نويررر  وعقيررر  القيمررر  املضررراف  أةيررر  

، نظررررا      رررعفاا  لا  تقدرررب أ رررعار السرررد   ١ عدررر  السرررد  األ ا ررري   يويررر  لدبدررردان املع مررردح
  .٥9، الفقرح TD/519/Add.2األ ا ي   انظر 

وب  ررررال ال نويرررر  اعق  ررررادي وال جرررراري، فضررررال  عررررن عقيرررر  القيمرررر  املضرررراف ، يعطررررمل  -٢
دمنظمررر  ك ررراد ل  و درررل ال جرررارح وال نميررر  ل ون٧٦، الفقررررح TD/519/Add.2مافيكيرررانو نرررلو   

ن ال  لنامي  والبددالبددان اوعي  قوي  ل قدمي اة  ا او والعمل ال اديدمل واملساعدح ال قني     ا
د نوير  تقردمي عديرل ل ورقر     ر اق  ادا ا مبر د  ان قالي . و  يا  م  ذذمل الوعي ،  دأ ذرذمل ال

ب رنن ليفير   يا راتي قى راو السوعقي  القيمر  املضراف  قرالم عدر  ال جربر ، مبرا ب  لر  بعر  امل
 عقي  ذذا اهلدأ.

 أمهية التنويع -اثنياا  
 القنوات اليت يؤثر من خالهلا تركيز الصادرات والقتصاد على األداء القتصادي -ألف 

ذنا  أدل  جتريبي  وافرح تربط درج  ترليز اعق  اد وال ادراو وتنويعاما ابل نمي . ومييرل  -3
أل رر مر  لتدح الردال  رد يبردأ تزايرد الىليرز بسربب ال م ر  عنرد مسر وي  اةن اج    ال نوا

. وابمل رررل،  يرررل اعق  ررراداو    ال نررروا عنرررد اروجارررا مرررن مرا رررل ال نميررر   ٢ دارررل مرتفررر  نسررربيا  
. وفيمررا ي عدرر  ابلعالقرر  بررم ترليررز ال ررادراو  3 املبكرررح أل ررر مناررا عنرردما تكررون م قدمرر  ابلفعررل

 ، يزيد ال نوي  م   رو دارل لرل فررد، ولكنر  يرنمف  مررح أارري بعرد مسر وي وال نمي  اعق  ادي
. وابة اف     دال لل فرد، ت مل العوامل الرليسي  ال  عدد ترليرز ال رادراو  جرم  ٤ معم

__________ 

 ٦٠البددان النامي  املع مدح عد  السد  األ ا ري  عدر  أ را البدردان الر  يكرون فيارا أل رر مرن ويعرأ األونك اد   ١ 
ريرر تق، ٢ ٠١٧ اردح، ل مرم امل ب املال  من البضال  امل درح  دعا  أ ا ي   األونك اد ومنظم  األغذي  والزراع 

 من رررروراو األمررررم    ررررادي وال نميرررر: أ ررررواس السررررد  األ ا رررري ، والنمررررو اعق ٢٠١٧السررررد  األ ا رررري  وال نميرررر  
 ، نيويور  وجنيف . E.17.II.D.1امل ادح، رقم املبي  

 :J Imbs and R Wacziarg, 2003, Stages of diversification, American Economic Review, 93(1)انظرر   ٢ 

63-86 . 
 L De Benedictis, M Gallegati and M Tamberi, 2009, Overall trade specialization andانظرر   3 

economic development: Countries diversify, Review of World Economics, 145(1):37-55. 
 ٤  O Cadot, C Carrère and V Strauss-Kahn, 2011, Export diversification: What’s behind the hump? 

The Review of Economics and Statistics, 93(2):590-605. 
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البدرررد  البدررردان الكبرررلح أل رررر تنوعرررا  ، وبعرررد املسررراف  عرررن األ رررواس الرليسررري   البدررردان الناليررر  أقرررل 
 . ٥ اني  داول األ واستنوعا  ، و مك

وب  ررم أن معظررم الدرا رراو ال جريبيرر  ب ررنن العالقرر  بررم الىليررز وال نميرر  ا  عا ررت  -٤
عررن ال نميرر  اعق  ررادي  مبسرر وي الرردال، فقررد تبررم أيضررا  أن ذنررا  عالقرر   رردبي  بررم الىليررز ب 

مل لد نمير  الب رري . ت دير السد  األ ا ي   أي اعع مراد عدر  السرد  األ ا ري   والردليل القيا ر
وابة اف      لر ، ت  رل قروح العالقر  مر  مسر وي اعع مراد عدر  السرد  األ ا ري  ونروا السرد  
األ ا رري  الرر  يع مررد عدياررا البدررد، ويكررون ال ررنلل السررد  أقرروي ب البدرردان الرر    ررل فياررا السررد  

  . ٧  ٦ ب املال  من  موا صادراو البضال  ٦٠األ ا ي  أل ر من 
والبددان  او القدراو اةن اجي  أو ال  ديري  العالي  الىليز عر   لد دماو القطاعي   -٥

م رررل تقدرررب أ رررعار السرررد  األ ا ررري ، أو ت رررل تكنولررروجمل ارررد مرررن الطدرررب عدررر  املن جررراو الررر  
ت م رررر  فياررررا. وب لررررل ذررررذمل الظررررروأ،  رررريؤدي الىليررررز عدرررر  قطاعرررراو  ن اجيرررر  ومن جرررراو 

   اخنفررا  النمررو و ررعف األدا  اة ررالمل. وب ذررذا ال رردد، تن قررل القرردرح  ت ررديري  أل ررر تقدبررا  
اةن اجير  مر  تقردم البدردان طررو قطاعراو أقرل تقدبرا  ىلرا يررؤدي     الر  تكرون فيارا اعق  رراداو 

. وعدررررر  نفرررررل املنررررروال، يررررررتبط اخنفرررررا  وتقدرررررب معررررردعو النمرررررو  ٨ األل رررررر تقررررردما  أقرررررل تقدبرررررا  
مي  املع مدح عد  السد  األ ا ي  ابرتفاا تقدب أ عار السرد  األ ا ري ، اعق  ادي لدبددان النا

 . 9 نظرا     ترليز ذذمل اعق  اداو القوي عد  قطاا السد  األ ا ي 
وُُيفَّف ال نلل السد  لدىليز عد  النمو اعق  ادي وال نمي  ب قطاعراو اق  رادي  م قدبر   -٦

او م ررل اع رر  مار. فمسرر وي الرردال القرروممل، امل قدررب مررن قبيررل السررد  األ ا رري  مررن اررالل قنررو 
بسررربب اعع مررراد عدررر  السرررد  األ ا ررري ، ذرررو أ رررد ا ررردداو الرليسررري   ا بيررر  اع ررر  مار ا رررا  
والعرررام وجررردواةا ب الوقرررت نفسررر . وثعرررل  لررر  اع ررر  مار مسرررايرا  لدررردوراو اعق  رررادي  وابل رررا  

النررراتن عرررن صررردم  أ رررعار  ثابيررر    ١٠ لررردال القرررومملم قدبرررا . ويزيرررد  يقدررر   ارتفررراا  اخنفرررا   ا
  رررردبي   مررررن الرقيرررر  امل وقعرررر  لال رررر  مار، مررررن جارررر ، بينمررررا ُيفررررف  ي رررردد  القيررررود املاليرررر  عدرررر  
اع رر  مار مررن جارر  أاررري. وقررد ُولّيرر  ألررر القيررود املاليرر  عدرر  اع رر  مار العررام ب اهليالررل األ ا رري  

. ولدمرررا لادو قررروح وترليرررز اةن ررراج وال رررادراو ب بدرررد مرررن وال رررا  وال عدررريم واألمرررن توليقرررا  جيررردا  
 البددان عد  عدد قديل من القطاعاو امل قدب ، لدما أصبح اع   مار والنمو يعانيان من الضعف. 

__________ 

 ٥  A Parteka and M Tamberi, 2013, What determines export diversification in the development 

process? Empirical assessment, The World Economy, 36(6):807–826. 
 ٦  JD Nkurunziza, K Tsowou and S Cazzaniga, 2017, Commodity dependence and human 

development, African Development Review, 29(S1):27–41. 
وقررد اقررىن اعع مرراد عدرر  السررد  األ ا رري  ب املؤلفرراو أيضررا  ابعع مرراد عدرر  الرروارداو مررن السررد  األ ا رري  أو   ٧ 

أل ا رري ، ادرر  السررد  ععدرر  ال ررادراو والرروارداو لديامررا. وترلررز ذررذمل الورقرر  عدرر  بعررد ال  رردير ب اعع مرراد 
  .عريف ال قديدي الذي و ع  األونك اد لالع ماد عد  السد  األ ا يا  نادا     ال 

 ٨  M Koren and S Tenreyro, 2007, Volatility and development, The Quarterly Journal of Economics, 

122(1): 243–287 . 
 F Van der Ploeg and S Poelhekke, 2009, Volatility and the natural resource curse, Oxfordانظرر   9 

Economic Papers, 61(4):727-760 . 
وابة رراف     ال ررنلل ب اع رر  مار،  ن ت ررلاو الرردال القرروممل الناترر  عررن ال رردماو ميكررن أن تررؤلر أيضررا  ب   ١٠ 

او أارري  اع  اال  واأل عار وم  لاو العمال   م ال  البطال  والطاب  غل الرمسمل  والفقر وعدم املسراواح وم  رل 
ل لح م  د  ابلرعاي . وميكن اع بار ذذمل اآلاثر ن يج  مباشرح ل ردم  مرن قبيرل ت رل ب أ رعار السرد  األ ا ري  

 ب البددان املع مدح عد  السد  األ ا ي .
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وعالوح عد   ل ، قرد ي  رور املسر  مرون ا  مدرون أن اعق  راداو األل رر ترليرزا  تنطروي  -٧
  افر  ا يرؤدي  ىلرالقيمر  ااالير  أل رعار السرد  األ ا ري ، عد  خماطر أل ، ب رأ النظر عن 

 راداو امل سرم  د  اعق اع   مار املرتقب. وابة اف      ل ، قد تق  ر اع   ماراو الفعدي  ع
 ررررررلح. ابخنفررررررا  مسرررررر وتو املمرررررراطر و/أو ارتفرررررراا معرررررردعو ا  ررررررم و/أو  جررررررال ا رررررر اقاس ق

  مرررن سررر وي أعدرررمبعدررر   ررربيل امل رررال تدررر  املرتبطررر   -لانرررت معظرررم اع ررر  ماراو اةن اجيررر   وملرررا
قرد يقدرل ذرذمل  ن الىليرزت طدب عموما   جال ا ر اقاس طويدر ، فر  -ال كنولوجيا واةن اجي  املد   

 ال نمي .و اع   ماراو أل ر ىلا يقدل اع   مار بوج  عام، م  ألر  د  عد  النمو 
ؤدي تقدب  و الناتن ا درمل اةترا  النراتن وعالوح عد   ل ، قد تن ن  دق  مفرغ     ي -٨

 . وب بعرر  األ ا رري عررن اعع مرراد عدرر  السررد  األ ا رري     لتدح الىليررز واعع مرراد عدرر  السررد 
ار اع رررر قر  اارررراعو، قررررد تررررؤدي اخنفا رررراو الرررردال القرررروممل الناجترررر  عررررن صرررردم   رررردبي     عرررردم

ن يجر  كا ا أو ل ا ردماو األ ا ري  لسرالسيا مل عندما ت مدف ااكوم  عن توفل - اعج ماعمل
عدرر  جا بيرر    رردبيا   لسيا رراو ال كيررف الاللمرر  ملواجارر  ال ررعوابو اعق  ررادي . ويررؤلر  لرر  علررلا  
الن ررررا   ن اخنفرررا اع ررر  مار، ع  ررريما ارررارج قطررراا املررروارد الطبيعيررر . وابة ررراف      لررر ، فررر 

  ل يرررؤدي  فرررا  النمرررو الطويرررل األجررراعق  رررادي بسررربب اخنفرررا  أ رررعار السرررد  األ ا ررري  واخن
ابلرر عدم  لرررا   ثابيررا  ةن رراج عاخنفررا  مسرر وي الرر عدم ابملمار رر    ا علرررو اةن اجيرر  اةتاليرر  لعوامررل ا

 ر.ل نوي  وال طويا اد عد  ابملمار  . ويؤلر  ل  ب  و اةن اجي ، ىلا يؤلر  دبا  عد  قدرح اعق 
     ا ررر مرار ت ررروي  األ رررعار النسررربي  لدسرررد  الررر  ميكرررن وميكرررن أن يرررؤدي الىليرررز املرتفررر -9

تررداوهلا والسررد  الرر  ع ميكررن تررداوهلا ن يجرر  املبال رر  ب تقرردير  ررعر ال رررأ ااقيقررمل، وذررمل لرراذرح 
تعرررأ اب ررم االرردا  اهلولنررديا. وميكررن أن يفسررر ذررذا اارردوو  رربب اخنفررا  النمررو وال نميرر  مررن 

فرراا مسرر مر أل ررعار السررد  األ ا رري ، ميكررن أن ت رربح قيمرر  . واررالل ارت ١١ جرررا  ارتفرراا الىليررز
 ررعر ال رررأ الفعدررمل ااقيقررمل لبدررد ي رردر لميرراو لبررلح مررن السررد  األ ا رري  مبررال  فياررا بسرربب 
ارتفاا  يراداو صادراو السد  األ ا ي  وبسربب تردفقاو رأا املرال املسرايرح لدردوراو اعق  رادي  

أل ررواس الرأمساليرر  الدوليرر . وميكررن أن يسرربب ذررذا األلررر  مررا ب  الرر  البدرردان األل ررر انرردماجا  ب ا
ارتفررراا ب  رررعر ال ررررأ اةمسرررمل أو لتدح ب ال ضرررمم أو لالةرررا، ىلرررا يرررؤدي    اخنفرررا  السرررعر 
النسرر  لدسررد  وا رردماو الرر  ميكررن تررداوهلا. وثعررل ذررذا ال  رروي  املسرر مر القطرراا غررل القررالم عدرر  

افسررري  وجا بيررر  لال ررر  مار، ىلرررا يرررؤلر  ررردبا  عدررر  قررردر ا عدررر  ال نويررر  املررروارد ب ذرررذمل البدررردان أقرررل تن
وال طرروير. واد ررت درا رر  جتريبيرر   دي رر     أن صررادراو املرروارد الطبيعيرر  تررؤلر علررلا   رردبيا  قرروت  عدرر  

 .  ١٢ ال ادراو من غل املوارد وعللا   ثابيا  أ عف عد  الوارداو،   يا  م  فر ي  الدا  اهلولندي
وي عد  شرح   راب ل لرر السرد  لالع مراد عدر  السرد  األ ا ري  وترليزذرا عدر  ال نمير   -١٠

ابآلاثر السدبي  ال  قد تىتب عد  املوارد الطبيعي  غل امل وقعر  عدر  املؤ سراو ب ذرذمل البدردان. 
، وعدررل األشرركال املم دفرر  الرر  قررد ت مررذذا ذررذمل اآلاثر السرردبي   ١3 وت ررف ل رراابو مس فيضرر 

ب  لرر  األن ررط  الريعيرر  والفسرراد، وتنفيررذ  يا رراو غررل مسرر دام  بسرربب  رر ط تاعرراو  مبررا
__________ 

 ?F Van der Ploeg, 2011, Natural resources: Curse or blessingلالطرالا عدر  درا ر  ا  ق رالي ، انظرر   ١١ 

Journal of Economic Literature, 49(2):366-420. 
 ١٢  T Harding and AJ Venables, 2016, The implications of natural resource exports for non-resource 

trade, IMF [International Monetary Fund] Economic Review, 64(2):268–302 . 
 JA Frankel, 2010, The natural resource curse: A survey, National ذرذمل الك راابو مس عر ر  ب:  ١3 

Bureau of Economic Research Working Paper 15836و ،van der Ploeg, 2011. 
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امل رررراع، وعرررردم اع رررر قرار السيا ررررمل، وترررردذور  رررريادح القررررانون، بررررم أمررررور أاررررري. وملررررا لانررررت 
، فررر ن مرررواطن الضرررعف املؤ سرررمل املرتبطررر  ابعع مررراد عدررر   ١٤ املؤ سررراو اة اليررر  مامررر  لد نميررر 

   قد تفسر جزليا  ال ادتو اة الي  ب البددان ال  تع مد عد  السد  األ ا ي .السد  األ ا ي
وعررالوح عدرر   لرر ، فرر ن أنررواا املن جرراو الرر  ت وجرر   لياررا البدرردان ب عمديرر  ال نويرر  هلررا  -١١

أةي  ب ال نمي  ألن عمدي   ن اج وت دير من جاو أعد  قيم  وجودح و ن اجي  ترتبط ارتباطا  قوت  
. ويىتررب عدرر   لرر  لتدح النمررو وال نميرر  ألن املرروارد تن قررل مررن قطاعرراو منمفضرر   ١٥ ابل نميرر 

اةن اجير ، م ررل لراعرر  الكفرراأ وا ردماو غررل النظاميرر ، طررو  ن راج  ررد  وارردماو أعدرر  جررودح 
 . ١٦ و ن اجي   ال اول اهليكدمل 

د نمير ، ع  ريما   ا لران ذرذا وتبم املناق   السابق  أن تنوي  اعق  راد وال رادراو مارم ل -١٢
ي . وارردد   األ ا ررال نويرر  اررد مررن الضررعف  لا  القطاعرراو واملن جرراو الك ررلح ال قدررب م ررل السررد
لضرو  عدر  ويسردط ا الفرا ال ا  مس وي ال قدب ع  السرد  األ ا ري  و موعراو السرد  األ ا ري 

  ادراو.  اد والتنوي  اعق  اجملاعو ال  ذمل ب أمل اااج     ا ا   جرا او فيما ُي 

 تقلب األسعار يف مجيع السلع األساسية وجمموعات السلع األساسية -ابء 
 رردع  أ ا رري  معرر ا  عنرر  ابلسررعر ال ابررت لرررقم  ٥٤تقدررب السررعر ااقيقررمل لررر  ١يبررم ال رركل  -١3

 أربرر   موعرراو:  ا رري  بالبنر  الرردو  القيا ررمل لقيمرر  و رردح املررواد امل رنع . وقررد ُصررنّيفت السررد  األ
عرررادن وا امررراو والفدرررزاو  ررردع  أ ا ررري    وامل ٢٨األغذيررر ، وامل رررروابو املداريررر ، والزيررروو النباتيررر   

  د  أ ا ي  . 3 دع  أ ا ي    والطاق    ١٢ دع  أ ا ي    واملواد ا ام الزراعي    ١١ 
نررررم ال ١ول فسررررل ال باينرررراو ب ا ررررال  خم دررررف مقرررراييل ال قدررررب، يعررررر  ال رررركل  -١٤

 ٥٨ سررررررواب  لكررررررل مررررررن السررررررد  األ ا رررررري  المعامررررررل ال  ررررررل وربيرررررر  معامررررررل ال  رررررر ت ح مناررررررا:
أيضرررا  م و رررط اجملموعررر  لكرررل مقيررراا مرررن مقررراييل ال قدرررب   ١٧ . وأُدريج٢٠١٦-١9٦٠ لدفرررىح

ةات رر   جرررا  مقارنرر  ملسرر وي ال قدررب فيمررا بررم  موعرراو السررد  األ ا رري . واررالل السررنواو 
ذنا  تقدب ب األ عار ااقيقي  لدسد  األ ا ي ، ولران  لر  ال قدرب غرل  األالح، لان ٥٦ الر

 م جانل  وا  بم  موعاو فرادي السد  األ ا ي  املم دف  أو فيما بيناا.
__________ 

 ,D Acemoglu, S Johnson, J Robinson and Y Thaicharoen, 2003, Institutional causes انظررر  ١٤ 

macroeconomic symptoms: Volatility, crises and growth, Journal of Monetary Economics, 50(1): 

49-123 . 
 R Hausmann, J Hwang and D Rodrik, 2007, What you export matters, Journal of Economicانظرر   ١٥ 

Growth, 12(1): 1-25 . 
مفضررر  اةن اجيررر     ميكرررن تعريرررف ال ارررول اهليكدرررمل بعبررراراو عامررر  ننررر  ان قرررال العمرررل مرررن قطاعررراو اق  رررادي  من  ١٦ 

 B Herrendorf, R Rogerson and A Valentinyi, 2014, Growth andقطاعرراو عاليرر  اةن اجيرر . انظررر 

structural transformation, in P Aghion and S Durlauf, Handbook of Economic Growth, 2A: 855–941 

(North-Holland, Oxford) and UNCTAD, 2014, The Least Developed Countries Report 2014: Growth 

with Structural Transformation – A Post-2015 Development Agenda (United Nations publication, 

Sales No. Sales No. E.14.II.D.7). 
 رررال وملرررا لانرررت م و رررطاو اجملموعررراو قرررد ت رررداال مررر  فررررد قيرررد مرررن قيرررود السرررد  األ ا ررري ، لمرررا ذرررو  رررال ال  ١٧ 

ا، برردع  مررن قابدرر  هلررالطبيعررمل ب ال رركل، فرر ن عالمرراو م و ررط اجملموعرر  ب ال رركل تظاررر    يسررار النقطرر  امل
 فوقاا، لما ذو  ال السد  الفردي .
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  ١ال كل   
وعببدة  بببل لقيمببةتقلببب أسببعار السببلع األساسببية عسببب اربموعبباتاب معببرباا عنبب  ابلسببعر ال ا

 2016-1960املواد املصنعةاب 

 
    ا او األونك اد والبن  الدو . در:امل 

وم و ط تقدباو  موع  الطاق  ذو األعد ، مر  تسرجيل الرنفط ا رام أعدر  تقدرب برم  -١٥
دررب ال ررديد  ل ال قتيرر  املن جرراو، يديرر  مباشرررح ال ررال الطبيعررمل. وتقدررب الفاررم أقررل بك ررل. ويرر

   انظرر الفررا   الطاقرلر  تع مرد عدرلدنفط وال ال الطبيعمل،    جانب العردد الكبرل مرن البدردان ا
 ال ا  ، اااج     بذل جاود ااص  ل عزيز ال نوي  ب تد  البددان.

وي م رل اث  أعدر  م و ررط لد قدرب ا ررا  ابجملموعراو ب تقدرب  موعرر  املعرادن، الرر   -١٦
فضر ، الر  علرو عدر  وجر  ا  رو  ابملعرادن ال مينر  ال اللر  ب اجملموعر : الرذذب والبالترم وال

ذمل من برم أل رر السرد  األ ا ري  تقدبرا . ومرن  ، فر ن البدردان الر  تع مرد عدر  ت ردير املعرادن 
، ت رنلر عدر  طرو ارا  ب قدرب أ رعار ال رادراو. ومي رل الق ردير  ١٨ ال مين ، وع  يما الرذذب

قيقررمل والرصررا  السرردع م األ ا رري م األاررريم،  ررمن ذررذمل اجملموعرر ، الد ررم لرران تقدبامررا اا
 مكافئا  مل و ط تي  السد  األ ا ي  أو أل .

__________ 

فالررذذب، عدرر   رربيل امل ررال، ذررو أول منرر ن فررردي بررم ال ررادراو وذررو مي ررل أل ررر مررن لدرر   مرروا ال ررادراو   ١٨ 
ب املالرر  مررن  مرروا ال ررادراو السرردعي . وب  ٥٠غيرراو و ررورينام، مي ررل أل ررر مررن السرردعي  ب تسررع  بدرردان  وب 

 بورلينا فا و وما ، مي ل الذذب لالل  أرابا  موا ال ادراو السدعي .
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ت سرررم  وتعررررأ  موعررر  األغذيررر  اثلررر  أعدررر  مسررر وي لد قدرررب. و رررمن ذرررذمل اجملموعررر ، -١٧
ن أيضررررا  بعرررر  املن جرررراو الفرديرررر  مبسرررر وي تقدررررب اررررا ، م ررررل الفدفررررل والسرررركر واألرل، ولكرررر

فير  وليرت ورير  الر د قمر  الدااصر  ليرت جرول اهلنر -اجملموعاو الفرعي ، م ل الزيروو النباتير  
وير  ابلنسرب  ةير  ال نأوم روابن مدارتن ةا الكالراو والر . وب  رم يؤلرد  لر   -نواح النميل 

ااررا األمرررن لرر  يواجلدبدرردان الرر  تع مررد عدررر  ذررذمل املن جرراو، ف نررر  ي ررل أيضررا     ال اررردتو ا
   م ل األرل.ال ذالمل ب البددان ال  تس اد  بك رح أغذي  رليسي  م قدب

وتعرأ  موع  املواد ا ام الزراعي  أدىن مس وي من ال قدب. بيد أن ذنرا  ت ر ت لبرل  -١٨
داارررل اجملموعررر . وابملقارنررر  مررر  ال ررروأ والقطرررن واملطرررا ، يُعرررّد ا ررروو أل رررر املن جررراو تقدبرررا . 

سررد  ، ذررو   رردي أل ررر ال ١9 والقطررن، الررذي يك سررمل أةيرر  ت ررديري  ااصرر  لدعديررد مررن البدرردان
األ ا رري  تقدبررا   ررمن ذررذمل اجملموعرر . وب ذررذمل البدرردان، ميكررن أن تكررون السيا رراو الرر  تيسررر 

املنسروجاو و ريد  لداررد و عقير  القيمر  املضراف  لد رعود بسدسرد  القيمرر  طرو صرادراو األقم ر  
 من املماطر املرتبط  ب قدب أ عار القطن.

 ررررعار ب تيرررر   موعرررراو السررررد  وابا  ررررار، يبررررم الطرررراب  غررررل امل جررررانل ل قدررررب األ -١9
براو  ت نلر لدارا ابل قدعنن البددان املع مدح عد  السد  األ ا ي   ١األ ا ي  املبم ب ال كل 

دان سب   مير  البدري  ابلنابلقدر نفس . وعد  الرغم من أن ال نوي  وعقي  القيم  املضاف  هلما أة
  ررر  ب دان امل مأةيررر  ااصررر  ابلنسرررب  لدبدررراملع مررردح عدررر  السرررد  األ ا ررري ، ف  مرررا يك سررريان 

 ال  والقطن. لكالاو و  ن اج وت دير أل ر السد  األ ا ي  تقدبا ، م ل النفط والذذب واألرل وا

 طبيعة العتماد على السلع األساسية -اثل اا  
نوق ت ب الفرا الساب  الفر ري  القالدر  نن ترليرز بدرد معرم عدر   ن راج وت ردير عردد  -٢٠
در  ذذا الىليرز ع دما يكونود من السد  األ ا ي  يؤلر عللا   دبيا  عد  ال نمي ، ع  يما عنحد

  النمطي  عن ن ااقالمن جاو م قدب  من قبيل السد  األولي . وتُعر ، ب ذذا الفرا،  موع  م
 اوو مدام بيرررالىليرررز عدررر  صرررادراو السرررد  األ ا ررري  واعع مررراد عدررر  السرررد  األ ا ررري ، اب ررر

 . ٢٠١٦بددا  لعام  ١9١ت دير م نف  لر 
وعدرر  وجرر  ا  ررو ، يُنرراقش ا رر ن اجان جتريبيرران، وا ررد ب لررل قسررم فرعررمل. وي ررل  -٢١

لررر  تع مرررد املن جررراو اع ررر ن اج األول    البدررردان الررر  تع مرررد عدررر  السرررد  األ ا ررري  و موعررر  ا
 ترررا  ترليرررز   بقيررراا ن اج ال رررا عديارررا ذرررذمل البدررردان ابع ررر ناد    أذرررم صرررادرا ا. وي عدررر  اع ررر

ل ال الير : والعوامر ال ادراو وثد أن ذنرا  عالقر     رالي  برم مسر وي  ترا  ترليرز ال رادراو
لنامير  أو ا مرن البدردان اا  وغلذفئ  الدال ال  ين ممل  لياا البدد  البددان امل قدم  وأقل البددان  و 

 طاق  . درذا  م ال  الال  ي  الي   و موع  السد  األ ا ي البددان ال   ر اق  ادا ا مبر د  ان ق

__________ 

 أقل البددان  وا  م ل بنن وبورلينا فا و وتاوري  أفريقيا الو ط  وما .  ١9 
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 تصنيف البلدان املعتمدة على تصدير السلع األساسية -ألف 
بدردا  م رنف  بر الو أرقرام مرن ال  رنيف املو رد  ١9١ُتس مَدم بياوو ال  دير ا اص  بر  -٢٢

قيررريم اعع مررراد عدررر  صرررادراو ، املسررر مدح مرررن    رررا او األونك ررراد ل 3لد جرررارح الدوليررر ، ال نقررريح 
بدرررردا  ميررررر  ١٧بدرررردا  م قرررردما ، و 39السررررد  األ ا رررري . وت ضررررمن  موعرررر  البيرررراوو بيرررراوو ب ررررنن 

 . ٢٠ مناا م نف بوصف  من أقل البددان  وا   ٤٦بددا  وميا ،  ١3٥اق  ادمل مبر د  ان قالي ، و
اا الفررا  لبررلا  و  رر  ال ررادراو  سا رر  ل ارلرراو أ ررعار السررد  األ ا رري  و  دررف  -٢3

ابلنسررب  لدبدرردان املع مرردح عدرر  السررد  األ ا رري ،  سررب مررا   ا لانررت أ ررعار السررد  األ ا رري  
مرتفع  أو منمفض  االل فىح القياا. ولذل ، ف ن ت رنيف البدردان  سرب مسر وي اع مادذرا 

   تيررر    ٢١ ال رررادراو عدررر  ال رررادراو يسررر ند    مرررا   ا لانرررت   ررر  من جررراو البدرررد مرررن
ب املالررر  مرررن  مررروا  ٦٠تسررراوي عدررر  األقرررل  ٢٠١٦و ٢٠١3رلا  ال جررراريم برررم عررراممل ال ررر

بدرردان عدرر  أ را تع مررد عدر  ت رردير السررد   ١٠٤ال رادراو السرردعي . ولن يجر  لررذل ، ُ ردّيدو 
مرررن البدررردان  9٠بدررردان  رررر اق  رررادا ا مبر دررر  ان قاليررر  و 9منارررا بدررردان م قدمررر  و ٥األ ا ررري ، 

بدردا  مرن أقرل البدردان  روا . وقدرت بقير  البدردان، امل رنف   3٨موع  األارلح، يُعرد النامي . وب اجمل
بدردان  رر اق  رادا ا مبر درر   ٨بدردا  م قرردما  و 3٤عدر  أ را غرل مع مردح عدرر  السرد  األ ا ري ، 

 من أقل البددان  وا . ٨بددا  وميا ، مناا  ٤٥ان قالي  و
، ُصرررنّيفت ب وقرررت  ٢٢   األ ا ررري  ب  موعررراوواب ررر مدام ت رررنيف األونك ررراد لدسرررد -٢٤

ع رر  صررادراو لررل بدررد مررن البدرردان الرر  تع مررد عدرر  السررد  األ ا رري   أي تدرر  الرر  ت ررنلف 
ب املالرر  مررن السررد  األ ا رري   قسررب مررا   ا لانررت  رريمن عدياررا  ٦٠صررادرا ا ىلررا ع يقررل عررن 

  والزيررروو النباتيررر  والررردذون  األغذيررر    أو املرررواد ا رررام الزراعيررر   أو األغذيررر  وامل رررروابو املداريررر
املعادن وا اماو والفدزاو  املعادن   أو الطاق   والبددان ال    ل  موعر  مرن السرد  األ ا ري  

ب املال  من  موا صادراو البضال  االل ذذمل الفىح اعُ  ي أ ا تع مرد  33فياا ما ع يقل عن 
 . ٢3 عد  تد  اجملموع  من املن جاو

 وب ٢وترررررد ن ررررالن ال  ررررنيف قسررررب  موعرررر  السررررد  األ ا رررري  امل رررردرح ب ال رررركل  -٢٥
 ٦٠  ل أل ر من . وقد ُع ر عد  مثاني  بددان  ي  لانت صادراو السد  األ ا ي  ١ا دول 

 املالر  مرن ب 33ا ري  ب املال  من اجملموا ولكن  ي  مل تبد  أي  موع  فردي  من السد  األ 
 نّيفت عد  أ ا بددان تع مد عد   د  أ ا ي  م عددح.ال ادراو. وصُ 

__________ 

لسودان. والقالم  الكامد  ألقل البددان  وا  م ا ر  ب املوقر  ال ربكمل مل تكن البياوو م ا   فيما ُي  جنوب ا  ٢٠ 
-http://unctad.org/en/pages/ALDC/Least Developed Countries/UN-list-of-Least-Developedال را : 

Countries.aspx  ٢٠١٨شبا /ف اير  ٧ اطد  عدياا ب.  
وتطرح البياوو ال جاري  امل نف  امل ا ر  عردت  ألن مرن املررجح أن عردح م رنفاو مسرجد  ل رادراو قرد تكرون   ٢١ 

  . وأ ررد األم درر معينرر ا رري  ررمن امل ررنفاو املعرراد ت ررديرذا،   ا اع رر و أن بدرردا  مررن البدرردان ع ينرر ن  رردع  أ 
ا ع  درر  غم مررن أ ررالعديرردح عدرر   لرر   ويسرررا، املسررجد  ب البيرراوو عدرر  أ ررا م رردر لبررل لدررذذب عدرر  الررر 

 مناجم  ذب. 
 UNCTAD, 2016, State of Commodity Dependence 2016 (United Nations publication, Salesانظرر   ٢٢ 

No. E.17.II.D.9, New York and Geneva). 
ب املال  من صادرا ا تىلز ب  مروع م مرن املن جراو. وب تدر  ااراعو،  33ب  بع  بددان، لان أل ر من   ٢3 

 اعُ  ي أ ا تع مد عد  أل  اجملموع م. 

http://unctad.org/en/pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
http://unctad.org/en/pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
http://unctad.org/en/pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
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  ٢ال كل   
 2016-2013البلدان حبسب اعتمادها على السلع األساسية وفئة دخلهااب 

 
قسب فئ  دال البدد مزيدا  من ال فاصيل امل عدقر   ٢وي يح  دراج املعدوماو ب ال كل  -٢٦

   ال  تع مد عدياا البددان. ابل فاعل بم مس وي ال نمي  ونوا السد  األ ا ي

  ١ ا دول  
 2016-2013البلدان حبسب اعتمادها على السلع األساسية وفئة دخلهااب 

 غل السد  األ ا ي   د  أ ا ي  م عددح  املعادن األغذي  الطاق  الزراعي  ا اماملواد  فئ  البددان
 3٤ صفر ١ ٢ ٢ فرص البددان امل قدم 
 ٨ ٧ ١٤ 9 ٦ ٢ أقل البددان  وا  

البدررررررررررررردان الناميررررررررررررر  
 3٧ صفر ١١ ١٧ ٢٤ صفر األاري

البدررررررردان الررررررر   رررررررر 
اق  رررررادا ا مبر درررررر  

 ٨ ١ ٤ صفر ٤ صفر ان قالي 
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بوجود عالق  بم اعع ماد عد  السد  األ ا ي  وال نمي ،   ١وا دول  ١يو مل ال كل  -٢٧
ما  ب العينرر  ا  م قرردبدررد 39بدرردان فقررط مررن أصررل  ٥لمررا نرروقش ب الفرررا األول. وب  ررم أن 

  رادا ا لر   رر اقاب املال   تع مد عد  السد  األ ا ي ، ف ن أل رر مرن ن رف البدردان  ١٢,٨ 
لنسررب  عررن  لرر  يررد ذررذمل امبر درر  ان قاليرر  ولد ررمل البدرردان الناميرر  تع مررد عدرر  السررد  األ ا رري . وتز 

 ب املال . ٨٢فيما ُي  فئ  أقل البددان  وا  ل بد  
من    ا او األونك اد، ف ن  يبم، فيمرا  ٢٠١٦بياوو عام  ٢س مدم ا دول و   ي -٢٨

، ل رادراو السردعي الر    رل صرادراو الطاقر  فيارا أل رر مرن لدر   مروا ا 3٦ُي  البددان الرر 
 مناا من أقل البددان  وا . ٦أن 
ان. وتزيرررد بدرررد ٦بدررردا  يديررر  ال رررال الطبيعرررمل ب  ٢٤وي  ررردر الرررنفط ا رررام ال رررادراو ب  -٢9

 ١٧بددان وعن ن ف  موا ال ادراو ب  ٨    النفط ا ام عن لد مل  موا ال ادراو ب 
بددا ، ىلا ي ل    شدح  رعفاا  لا  تقدرب  ردع  أ ا ري  وا ردح. وي ضرمن ا ردول أيضرا  بدرداو  
ليسررت أ ا رررا  مرررن من جرررمل الطاقرر  ولكنارررا تكررررر من جررراو الطاقرر  وت ررردرذا  اليررروون  أو  رررزن 
املن جرررراو النفطيرررر  وتعيررررد ت ررررديرذا   ررررانت لو رررريا . والنررررروين واليرررروون ةررررا البدرررردان امل قرررردمان 

 . ٢٤ ٢الو يدان ب ا دول 

  2اجلدول   
 2016البلدان املصدرة املعتمدة على الطاقةاب 

 البدد أو اةقديم

      موع  السد  األ ا ي 

األغذيرررررررر  وامل ررررررررروابو 
  املداري  والزيوو النباتي

 ا رررامواد املررر
 الزراعي 

املعرررادن وا امررراو 
 الطاق  والفدزاو

 موا السد  
 األ ا ي 

غررررل السررررد  
 األ ا ي 

املن جررررررررررررررررررررررراو 
 الرالدح

  اا  
  النسب  املئوي  

 9٥,9 النفط ا ام ٠,٠ ١٠٠,٠ 9٧,٤ ٢,3 ٠,٠ ٠,٢ أن وع
 3٧,٨ النفط ا ام 3,3 9٦,٧ 9٥,3 ٠,3 ٠,٠ ١,١ ا زالر
 9٤,٠ النفط ا ام ٠,٢ 99,٨ 9٤,٨ ٤,٦ ٠,١ ٠,٢ العراس

 ٥٢,٥ ال ال الطبيعمل ٧,٧ 9٢,3 9١,٢ ٠,٥ ٠,١ ٠,٤ برو  دار السالم
 ٧٤,٥ النفط ا ام 3,١ 9٦,9 ٨9,٢ ٢,٠ ١,3 ٤,3 نيجلت
 3١,٧ ال ال الطبيعمل 9,٤ 9٠,٦ ٨٧,9 ٢,٦ ٠,٠ ٠,٠ قطر

 ٦٨,٠ النفط ا ام ٧,3 9٢,٧ ٨٦,٦ ٠,١ ٥,9 ٠,١ غينيا اع  والي 
 ٦٢,٢ النفط ا ام ١3,٢ ٨٦,٨ ٨٥,٢ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٦ الكويت

 ٧٤,٠ ال ال الطبيعمل ٨,٥ 9١,٥ ٨٤,9 ١,٠ ٤,9 ٠,٧ ترلمانس ان
 ٦9,١ النفط ا ام ٨,9 9١,١ ٧9,٨ ٥,٢ ٠,٤ ٥,٧ أ ربيجان
 ٧٧,٢ النفط ا ام ٦,٠ 9٤,٠ ٧9,٤ ٥,٤ ٨,٠ ١,٢ غابون
 ٥٤,9 النفط ا ام ٦,١ 93,9 ٧9,٤ ٠,٨ ٠,٤ ١3,3 لي   -تيمور 

 -فنرررزويال  تاوريررر  
 البوليفاري  

 ٦١,٦ النفط ا ام ١٦,٤ ٦,٨3 9,٧٦ ٨,3 ٠,١ ٢,٧

__________ 

لانررررت مررررن   ٢٠١٦   عررررام  ٢٠١3ب املالرررر  مررررن صررررادرا ا مررررن عررررام  3٥.3ألن  ٢ترررررد اليرررروون ب ا رررردول   ٢٤ 
   أ عار الطاق .بسبب اخنفا ٢٠١٦ب عام ب املال   ٢٨,١و ن اخنف  ذذا الرقم    من جاو الطاق ، 
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 البدد أو اةقديم

      موع  السد  األ ا ي 

األغذيرررررررر  وامل ررررررررروابو 
  املداري  والزيوو النباتي

 ا رررامواد املررر
 الزراعي 

املعرررادن وا امررراو 
 الطاق  والفدزاو

 موا السد  
 األ ا ي 

غررررل السررررد  
 األ ا ي 

املن جررررررررررررررررررررررراو 
 الرالدح

  اا  
  النسب  املئوي  

 ٧٤,٥ النفط ا ام ١,9 9٨,١ ٧٥,٦ ١٢,٥ ٨,١ ١,٨ ت اد
 ٥3,9 النفط ا ام 9,١ 9٠,9 ٧٢,٨ ١٧,٢ ٠,٢ ٠,٦ ليبيا

 ٦٧,3 النفط ا ام ١3,١ ٨٦,9 ٧١,٤ ١٢,٢ 3,٠ ٠,٤ الكون و
 - تاوريررر    يرررران

 اة المي  
 ٦3,١ النفط ا ام 3,١٨ ٨١,٧ ٧١,٢ ٥,١ ٠,٤ ٥,١

املمدكرررررررررر  العربيرررررررررر  
 السعودي 

 ٦٠,9 النفط ا ام ٢٥,٠ ٧٥,٠ ٧٠,٤ ٢,٤ ٠,١ ٢,١

 ٥٢,٢ النفط ا ام ١9,٧ ٨٠,3 ٦9,3 ٥,٢ ٠,١ ٥,٨ عمان
 ٦١,٦ النفط ا ام ١,9 9٨,١ ٦٢,9 ٢٦,٨ ١,٤ ٦,9 السودان

 ٥٢,٧ النفط ا ام ١٧,٦ ٨٢,٤ ٦٠,٨ ١٥,٦ ٠,3 ٥,٧ لالااس ان
 3٠,٧ النفط ا ام ٢3,٧ ٧٦,3 ٥٦,١ ١٠,١ 3,١ ٧,٠ اععاد الرو مل

 ٢٦,٥ النفط ا ام ٢3,9 ٧٦,١ ٥٥,١ ٦,٦ ٠,9 ١3,٥ النروين
 ٥3,٠ ليوو النفط ٢٦,٦ ٧3,٤ ٥3,١ ٤,٤ ٠,٢ ١٥,٦  انت لو يا

 ٢٤,٨ غال طبيعمل ٤٤,٤ ٥٥,٦ ٤9,٧ ٢,٦ ٠,١ 3,٢ ترينيداد وتوابغو
 ٤٠,٢ النفط ا ام ٦,٥ 93,٥ ٤٧,٨ ٦,٤ ١٨,٠ ٢١,3 الكاملون
 ٢٦,٠ النفط ا ام ٢3,٨ ٧٦,٢ ٤٧,٥ ٦,٦ ٤,٧ ١٧,٤ لولومبيا

 39,9 ليوو النفط ١٧,٥ ٨٢,٥ ٤٤,١ ١٥,١ ٠,١ ٢3,١ أرواب  ذولندا 
تاوريرر  لررورت ال ررعبي  

 الدميقراطي 
 ٤٢,٧ فام ٥,33 ٦٦,٥ ٤٤,١ ١١,٨ ١,٠ ٦,9

 ٢9,٤ ليوو النفط 3٠,٦ ٦9,٤ ٤٢,٤ ٢٢,9 ٠,١ ٤,٠ البارين
 ٢٨,9  ذب ٧,١ 9٢,9 39,3 3٠,٦ ٠,٧ ٢٢,٢ اليمن

 3٠,١ النفط ا ام ٧,٢ 9٢,٨ 3٢,٧ ٢,٦ ٦,٠ ٥١,٤  لوادور
 -بوليفيررررررررررررررررا  دولرررررررررررررررر  
 امل عددح القومياو 

 ٢٨,3 غال طبيعمل ٦,١ 93,9 3٢,٦ ٤٠,١ ٠,٧ ٢٠,٥

اةمررررررررراراو العربيررررررررر  
 حامل اد

 ١9,١ النفط ا ام 3٥,٥ ٦٤,٥ 9,3١ ٢٧,٠ 3,٠ 3,٥

 ٢٧,٥ غال طبيعمل ٢٥,٥ ٧٤,٥ ٢٨,٥ ٦,١ ٢,٥ 3٧,3 ميا ار
 ٢٦,٧ ليوو النفط 3٧,9 ٦٢,١ ٢٨,١ ٨,9 ٢,٠ ٢3,٢ اليوون

 ، الطاق  ٥البددان مرتب  قسب تبعي اا ب  ال الطاق   انظر العمود  مال ظ :

بدررردا  ا رررددح عدررر  أ رررا بدررردان م ررردرح لدمعرررادن  3٠ وي برررم مرررن   ررر  صرررادراو ال -3٠
مناا من أقل البدردان  روا  الواقعر  ب أفريقيرا. والبدرد امل قردم الو يرد ب  ١٤وا اماو والفدزاو أن 

اجملموعر  ذررو أ ررىاليا، وذررو م رردر رليسررمل لرلررال ااديررد ومرلزاترر . والررذذب ذررو املنرر ن الرالررد بررم 
بدردان، مبرا ب  ٧ا ، يدي  النااا ومرّلرز الناراا، الدرذان ت ردرةا بدد ١١املن جاو ال  ي درذا 

 ل  بددان م درح من قبيل برلو وتاورير  الكون رو الدميقراطير  وشريدمل. ورلرال ااديرد واملرلرزاو 
منيروم و منيروم ورلرال األلو ب لاللر  بدردان، ب  رم أن األل ةا السدع ان املايمن ران عدر  ال رادراو
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ل رروا ، ي رركل لررل منامررا صررادراو السررد  األ ا رري  الرليسرري  ب بدرردين. و   ومرلزاترر ، عدرر  ا
 األملاا عد  رأا قالم  املن جاو امل دَّرح ب بوتسواو ووميبيا.

وابة اف     البددان النامي  ا ددح عد  أ ا بددان مع مدح عد  املعادن  ي  الذذب  -3١
أذرررم البدررردان امل ررردرح لدمعرررادن النفيسررر  أيضرررا  غينيرررا  ذرررو املنررر ن امل ررردَّر الرليسرررمل، ت رررمل قالمررر 

ب املالررر  مرررن ال رررادراو ،  ١٧,٨ب املالررر  مرررن ال رررادراو ، وبرررلو  الرررذذب،  ٢9.٢ الرررذذب، 
ب املالرر  مررن ال ررادراو ،  ١3,٢وجنرروب أفريقيررا  الررذذب والفضرر  والبالتررم و موعرر  البالتررم، 

 ٥.٨و . وُتضاأ    اببوا غينيا ا ديدح   ر  ب املال  من ال ادرا ١٧.9ولمبابوي  الذذب، 
ب املالررر  مرررن  ٢٠ب املالررر  مرررن صرررادراو الفضررر  والبالترررم و موعررر  البالترررم لتدح عدررر    ررر  

صادراو الذذب. ومن املام  برال ذذا األمر ألن الفرا ال ا  ألار أن أ عار املعادن النفيس  من 
 ال.أل ر األ عار تقدبا ،    جانب النفط وال 

بددا ، ي نلف أل ر من لد  ال ادراو السدعي  من األغذي  وامل روابو املداري   ٢٨وب  -3٢
والزيوو النباتي  والدذون. وتسع  مناا من أقل البددان  وا . و  دف املن جاو الر  ت ردرذا ذرذمل 

 جررراو الرالررردح البدررردان اا الفرررا  لبرررلا   واألمسرررا   اسررر  بدررردان  والفوالررر   لاللررر  بدررردان  ذرررمل املن
الو يرردح الرر  ي رردرذا أل ررر مررن بدرردين. ومررن بررم م رردري األمسررا  ا مسرر ، ولداررم مررن الرردول 
ا زري  ال  لح النامي ، لان ما ع يقل عن لالل  أرابا أو أل ر من ال رادراو السردعي  مل ردري 

و  ب األمسرررررررا  الطالجررررررر  أو اجملمررررررردح  لليبررررررراا ومدرررررررديف ووعتو ميكرونيرررررررزت املو ررررررردح وابع
مرلزا   ول ذذمل السدع ، ب  م أن ن ف صادراو  ي يل ترلزو  رول األمسرا   ٢٠١٦ عام

اجملّازح. ولان لدي الك ل من البددان املع مدح عد  ت دير األغذي  ذيالل ت دير أ ا ري  أل رر 
 تنوعا  من معظم ذيالل ال  دير األ ا ي  لدبددان املع مدح عد  الطاق  واملعادن. 

ضرراا مررن لبررار م رردري  ررد  أ ا رري  م قدبرر  ب رركل اررا   ررمن  موعرر  األغذيرر . وبع -33
ب املالر  ،    السركر عدر  رأا  ٢١,٧ب املالر  مرن ال رادراو  ولرواب   3٨,3ففيما ُي  بديرز  

قالمررر  ال رررادراو، ب  رررم أن   ررر  صرررادراو  رررواليدند وموري ررريوا مرررن السررركر تزيررردان أيضرررا  
 ٥,٨  ال اليل، وذرمل ألر  منر ن لدسركر ب العرامل،   رل تدر  اا ر  ب املال . وفيما ُي ١٠ عد 

ب املالرر  مررن  مرروا ال ررادراو، وذررو  رردع   ١٠.١ب املالرر  مررن ال ررادراو. وب غيرراو، مي ررل األرل 
أارررري مرررن السرررد  األ ا ررري  امل قدبررر . و   الكالررراو عدررر  رأا صرررادراو  ررران تررروممل وبرينسررري  

ب املالر  . وذرو أيضرا  مرن صرادراو  3٨,٢ال رادراو  ولروو ديفروار   ب املال  من  موا ٦١,٥ 
ب املالرر  . ويبرردو أن  ١١,3ب املالرر   وليرر ت   ١3,٢ب املالرر   والكرراملون   ١٨,٤غرراو الرليسرري   

ب  ١٦,١ب املالرر  مررن ال ررادراو  وأوغنرردا   ١9,3الرر  ذررو املنرر ن الرليسررمل الررذي ت رردرمل  ليوبيررا  
ب املالرر  ، وذنرردوراا  ١9,٥ب املالرر  مررن صررادراو بورونرردي   ١٠  مي ررل أل ررر مررن املالرر  ، ولكنرر

 ب املال  . ١١,٢ب املال  ، ورواندا   ١٢,٦لي     - ب املال  ، وتيمور ١٤,٧ 
ويع مرررد عدررر  ت ررردير املرررواد ا رررام الزراعيررر  بدررردان ةرررا تاوريررر  أفريقيرررا الو رررط  وجرررزر  -3٤

 ا اب، وأيضا  القطن ب  ال  تاوري  أفريقيا الو ط . ديمان، ولالةا ي دران األ
وت رررنلف صرررادراو مثانيررر  بدررردان مع مررردح عدررر  السرررد  األ ا ررري ، و ررربع  منارررا مرررن أقرررل  -3٥

البدرردان  رروا ، مررن من جرراو م نوعرر  نسرربيا  بررم خم دررف  موعرراو السررد  األ ا رري ، وع   ررل أي 
لرر  بدرردان فقررط تزيررد   رر  أذررم من جا ررا  موعرر  لدرر   مرروا ال ررادراو السرردعي . وذنررا  لال

 ب املال .  ٢٠عد  
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وأالا ، ي ل ذذا اع  عرا  ألذم املن جاو ال  ت درذا البددان املع مردح عدر  السرد   -3٦
مرررردح عدرررر  السررررد  بدرررردا  مررررن أقررررل البدرررردان  رررروا  املع  3٨مررررن أصررررل  3٦األ ا رررري  أيضررررا     أن 

ن مرب املالر   ١٥ أل رر مرن دع  أولي   ب الل  أرقام  ما مي لاأل ا ي  املدرج  ب ال اديل لدياا  
بدرردا   ٢٨او ب  مرروا ال ررادراو وأن ذررذمل السررد  األ ا رري    ررل أل ررر مررن ربرر   مرروا ال ررادر 

قررروي عدررر   ن بىليرررزمرررن أقرررل البدررردان  ررروا . وذرررذا يعرررل أن اعع مررراد عدررر  السرررد  األ ا ررري  يقرررى 
 قل البددان  وا .املن جاو امل دَّرح ب العديد من أ

 العتماد على السلع األساسية وتركيز الصادرات واألداء القتصادي -ابء 
ل قيرريم درجرر  ترليررز ال ررادراو.   ٢٥ ا ررُ مديمت مقرراييل خم دفرر  ب املؤلفرراو اعق  ررادي  -3٧

ؤشرر وي م ل مقيا ان من أل ر املقاييل املرلب  املس مدم  لقياا الىليز ب فىح لمني  معينر  ب م
ذلقرران ومؤشررر تيررل. ويضرريف املؤشررر األول القيمرر  املربعرر  ا رر  لررل صررنف مررن  - ذلفينرردال

املن جرراو ب  مرروا ال ررادراو، وذررو موّ ررد ل كررون قيم رر  بررم صررفر ووا ررد،  يرر  تعررل القرريم 
 - دالالقريب  من ال فر ترليزا  منمفضا  والقيم القريب  من وا د ترليزا  ل يفا . واالفا  ملؤشر ذلفينر

ذلقرران املو ررد، يقرريل مؤشررر تيررل ترليررز ال ررادراو اب رر مدام م و ررط مرررجح لنسررب أصررناأ 
ال ادراو الفردي     م و ط قيم   موا ال ادراو. وع يق  ر مؤشر تيل عد  قيم تىاوح بم 
صررفر ووا ررد. ومررن   فرر ن لررال املؤشرررين يقيسرران الىليررز ب صررادراو بدررد معررم ولكررن بطررريق م 

 .  ٢٦  م، فيكمل أ دةا اآلارخم دف
 - واب  مدام نفرل اجملموعر  مرن البيراوو املسر مدم  أعرالمل، ُاَسرب مؤشرر ذلفينردال -3٨

الررذي يعررر  رمسررا   3. وترررد الن ررالن ب ال رركل ٢٠١٦بدرردا  لعررام  ١9١ذلقرران ومؤشررر تيررل لررر 
األ ا ررري  الررر  بيانيرررا  ل  ررر ت مؤشرررراو الىليرررز  ميررر  البدررردان، م رررنف   سرررب  موعررر  السرررد  

تع مررد عدياررا. وتُبررمَّ لررل  موعرر  مررن السررد  األ ا رري  برمررز خم دررف. فرراملنا  املررنقط ذررو ا ررط 
، ب  ررم يبررم ا طرران الرأ رررمل  ٢٧ املعرردل الررذي مي ررل العالقرر  غرررل ا طيرر  بررم مقيا ررمل الىليرررز

ا رمل الىليرز أل رر واألفقمل عين  م و طمْل لل مقياا لدىليز. وت بح العالق  غل ا طي  برم مقي
و و ا  م  لتدح مس وتو الىليز، وذنا  بددان م رل أن روع تبردو مرلرزح جردا  مر  أ رد املؤشررين 
ولكررن لرريل مرر  اآلاررر. ويؤلررد  لرر  أةيرر  ا رر مدام مؤشرررين ي يارران منظررورين م كررامدم ب ررنن 

 ترليز ال ادراو.

__________ 

 :O Cadot, C Carrère and V Strauss-Kahn, 2013, Trade diversification, income and growthانظرر   ٢٥ 

What do we know? Journal of Economic Surveys, 27(4):790–812. 
 ,N Palan, 2010وعيرررروب وا ررررال  ذررررذمل وغلذررررا مررررن مؤشررررراو الىلررررز م ا رررر  ب: مناق رررر  فنيرررر  ملررررزات  ٢٦ 

Measurement of specialization: The choice of indices, Working Paper 62, Research Centre 

International Economics (Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft, FIW). 
رربت العالقرر   ٢٧  ذلقرران وتيررل املو رردين، اب رر مدام ن ررف -ب قرردير اطرردار حدررمل بررم مؤشررري ذلفينرردال وقررد ُ سي

 البياوو املس مدم  ب ابرامى ال باعد.
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  3ال كل   
 2016مؤشرات تركيز الصادراتاب 

 

أن من املمكن ت نيف البددان قسرب مرا   ا لران مقيا را ترليزذرا لالةرا  3يبم ال كل  -39
أص ر من امل و ط  أي أن البددان تقر  ب الربر  األيسرر األدىن مرن ال ركل  أو مرا   ا لران مقيراا 

 ترليز وا د عد  األقل يساوي امل و ط أو يزيد عدي   تق  ب األرابا ال الل  األاري . 
لضررو  عدرر  النقررا  ال اليرر : أوع ، يبرردو أن  تررا  ترليررز ال ررادراو ا 3ويسرردط ال رركل  -٤٠

األقررل ترليررزا   تدرر   9٠شررديد الررىابط مرر  اعع مرراد عدرر  السررد  األ ا رري . فمررن بررم البدرردان الررر 
ب املالرررر   ع يع مررررد عدرررر  السررررد   ٧٦,٧بدرررردا    ٦9الرررر  تقرررر  ب الربرررر  األيسررررر األدىن ، ذنررررا  

مررن البدرردان الرر  لرردياا صررادراو أل ررر ترليررزا   ١٠١بدرردا  مررن أصررل  ٨3األ ا رري ، ب  ررم أن 
 ب املال   يع مد عد  السد  األ ا ي .  ٨٢,٢ 

اثنيررررا ، يبرررردو أن ذنررررا  ارتباطررررا  قرررروت  بررررم مسرررر وي ال نميرررر  ب بدررررد معررررم ودرجرررر  ترليررررز  -٤١
بدررردا   39  البرررال  عرررددذا بدررردا  مرررن البدررردان امل قدمررر 3٤ال رررادراو، لمرررا نررروقش  رررابقا . ويوجرررد 

 ٤٦بددا  من أصل  ٤٠ب املال   ب  موع  البياوو بم أقل البددان ترليزا ، ب  م أن  ٨٧.٢ 
 ب املال   يوجد بم  موع  البددان األل ر ترليزا .  ٨٧من أقل البددان  وا   

ط بررزتدح ترليررز اثل ررا ،  رريبدو أن اعع مرراد عدرر  بعرر   موعرراو السررد  األ ا رري  مرررتب -٤٢
ب املالرر    9١,٧  3٦بدرردا  مررن أصررل  33ال ررادراو. فانررا  ب  موعرر  البدرردان األل ررر ترليررزا  

ب املالرر   م ررنف  9٠  3٠بدرردا  مررن أصررل  ٢٧م ررنف عدرر  أنرر  مع مررد عدرر  الطاقرر ، ولررذل  
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عدرررر  أنرررر  مع مررررد عدرررر  املعررررادن. وعدرررر  النقرررري  مررررن  لرررر ، يبرررردو عمومررررا  أن البدرررردان املع مرررردح 
األغذيرر  أقررل ترليررزا  مررن البدرردان املع مرردح عدرر  الطاقرر ، اب رر  نا  بعرر  أقررل البدرردان  رروا  م ررل  درر ع

بيسررررراو ولليبرررراا والررررردول ا زريرررر  ال ررررر لح الناميرررر  م رررررل وعتو ميكرونيررررزت املو ررررردح.  - غينيررررا
يرر  وابة رراف      لرر ، تعرررأ البدرردان املع مرردح عدرر   ررد  م عررددح عمومررا  مسرر وتو ترليررز م دن

  . ٢٥ىلالد  ملس وتو العديد من غل م دري السد  األ ا ي   انظر الفقرح 
وُثرررري اا برررار    رررالمل لد و ررر  ب عديرررل العالقررر  برررم الىليرررز ومسررر وي ال نميررر  ونررروا  -٤3

. وفيمررا يدررمل الن ررالن 3السررد  األ ا رري  الرر  يع مررد عدياررا البدررد، عدرر  الناررو املقررىح ب ال رركل 
 ز لدياما:ذلقان وتيل املو دين لدىلي - ت دح ملؤشري ذلفيندالالرليسي ، ال  

ذنا  ارتبا  لبل بم مس وي ال نمي   ىل ال  مبجموع  دال البدرد  ونروا املنر ن   أ  
 الذي يايمن عد  ال ادراو ومس وي ترليز البدد 

تكرررون البدررردان املع مرررردح عدررر  السررررد  األ ا ررري  ب امل و رررط أل ررررر ترليرررزا  مررررن   ب  
 م دري غل السد  األ ا ي ، ب رأ النظر عن مس وي الدال 

مررن املاررم ملعرفرر  مسرر وي ترليررز ال ررادراو معرفرر  السررد  األ ا رري  الرر  يع مررد   ج  
عدياررا البدررد ب صرررادرات . فالبدرردان الرر  تع مرررد عدرر  الطاقرر  تكرررون أل ررر ترليررزا  مرررن البدرردان الررر  

   ٢٨ تع مد عد  األغذي 
ب البددان األل ر فقرا  أعدر  منر  ب أغناذرا. وعرالوح عدر   لر ، يكون الىليز   د  

  ررر ي والبدردان الر ير  األارر فر ن أقرل البدردان  روا  لرردياا أعدر  مقيراا لدىليرز، تديارا البدرردان النام
 اق  ادا ا مبر د  ان قالي .

ن تسرراعد وت رل ذرذمل ااقرال  النمطير     عردد مرن اةجررا او السيا راتي  الر  ميكرن أ -٤٤
البدررردان املع مررردح عدررر  السرررد  األ ا ررري  ب اارررد مرررن ترليرررز ال رررادراو، وب الوقرررت نفسررر  لتدح 

 اعق  ادي . وتُناقش ذذمل املسالل ب الفرا ال ا . - تنمي اا اعج ماعي 

 سياسات تنويع القتصاد والصادراتاب وحتقيق القيمة املضافة -رابعاا  
ميررر     معا ررر  اعع مررراد عدررر  السرررد  األ ا ررري  وترليرررز ثرررب أن تراعرررمل السيا ررراو الرا -٤٥

لبدرررد اد عديارررا ال رررادراو ا  وصرررياو القطريررر ، مبرررا ب  لررر  نررروا السرررد  األ ا ررري  الررر  يع مررر
   ال نويرر  الرر  ررىاتيجياوالقيررود الرليسرري  الرر  تعرروس ال نويرر . فعدرر   رربيل امل ررال، قررد ُي دررف نرروا 

فيررذذا ب ميكرن تن او الطاقرر  م رل الرنفط عررن ا رىاتيجي ميكرن تنفيرذذا ب بدرد يع مررد عدر  صرادر 
لىليررز األول ب بدررد يع مررد عدرر   رردع  أ ا رري  لراعيرر  م ررل القطررن. ففررمل  ررم قررد يرغررب البدررد ا

 اف  قيمر  ال ب  عد   قام  صالو بم جيب قطاا النفط وابقمل اعق  اد، قد ينظر البدد األ
 ناالمل. اال  الن اج أقم   ومالبل القطن لال    نسال القطن بوصفاا أذم ا ىاتيجي  ة

 غل أن من املمكن تقسيم ذذمل السيا او    فئ م وا ع م:  -٤٦

__________ 

 املقارن  بم  موع  الطاق  واألغذي  ذمل و دذا ال  تبم أ ا  او أةي .   ٢٨ 
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السيا رراو األفقيرر  الرر   رردأ     ثرراد الظررروأ العامرر  الاللمرر  عدرر  نطرراس   أ  
 اعق  اد ادوو ال نوي  وعقي  القيم  املضاف  

أ عديرررررردا  ال ررررررناعاو أو القطاعرررررراو أو السيا رررررراو املوّجارررررر  الرررررر  تسرررررر اد  ب  
 املن جاو من أجل تعزيز ذذمل األذداأ. 

 السياسات األفقية -ألف 
مبرا ب  لر   من امل ف  عدي  أن ال نوي  الناجح ي طدب ترالم رأا املال الب ري واملادي، -٤٧

مر . وتُنَ رح ولسراو واااهليالل األ ا ي   وعسم القدراو العدمير  وال كنولوجير   وتعزيرز املؤ 
 ردير املروارد تدياا مرن عالبددان املع مدح عد  السد  األ ا ي  عموما  اب  مدام األرابح ا  ل 

درريم وال ررا  ب ال ع الطبيعيرر  لبنررا  القرردراو ب ذررذمل اجملرراعو. ومررن   فرر ن مررن شررنن اع رر  مار
  وتعزيررررز سرررر ادكمواهليالررررل األ ا رررري  واألمررررن  وتعزيررررز  رررريادح القررررانون و قرررروس املسرررر  مرين وامل
دح اةن اجير  ام ب لتشفافي  ااكوم  ولفا  ا  وعسم  اول  ىلار   األعمرال ال جارير  أن يسر

 وتنويعاا وعقي  القيم  املضاف  ب تي  اجملاعو اعق  ادي .
وي طدب ال نوي  ا  قرار اعق  اد الكدمل. وينطوي  ل  عد  تنفيذ  يا راو اعق  راد  -٤٨

 يما السيا او املالي  والنقدي  ال   فرف ب ااراعو امل الير  ال قدبراو ب م  رلاو الكدمل، وع 
اعق  اد الكدمل م ل الناتن ا دمل اةتا  ومعدعو ال ضمم وأ عار ال رأ وم  لاو أاري، 
أو عدررر  األقرررل ع تسرررام ب عررردم اع ررر قرار. أوع ، ا ررراج البدرررد    اارررد مرررن تقدرررب اةيرررراداو 

قاو العام . و ل  ذدأ صرعب نظررا     حدودير  اةيرراداو العامر  ب العديرد مرن البدردان والنف
، واملطالررب الكبررلح املدقرراح عدرر  عررات  ااكومرر  ل رروفل السررد   ٢9 املع مرردح عدرر  السررد  األ ا رري 

وا رردماو، والطبيعرر  امل قدبرر  لتيررراداو املرتبطرر  ب قدررب أ ررعار السررد  األ ا رري ، ومررا ينرر ن عررن 
ل  من تقدب لددال القوممل. ولرذل ، تك سرمل اةدارح السرديم  لدسيا ر  املالير  ألنرا  الردوراو  

ال  رراعدي  لدسررد  األ ا رري  أةيرر  رليسرري  لبنررا   يررز مررا  ُيسرر مدم اررالل ا ررز  ال نررال  املقبررل 
 لدورح السد  األ ا ي . 

قي  ا  قرار اةيرراداو وت مل األدواو السيا اتي  ا ددح ال  ميكن أن تساعد عد  ع -٤9
و/أو النفقررراو العامررر  اع ررر مدام الفعرررال لدميزانيررراو امل عرررددح السرررنواو، وذرررمل ىلار ررر  م بعررر  ب 

. ومررن املارم أيضررا   دارح ال ررنادي   3٠ العديرد مررن البدرردان ولب رت قيم اررا فيمررا ي عدر  ابألدا  املررا 
بررم األجيررال، عنررد اعق ضررا . ومررن  السرريادي  بعنايرر  لفالرردح عقيرر  ا رر قرار اةيررراداو واةن رراأ

األم دررررر  عدررررر   لررررر  صرررررندوس بررررروع  بوتسرررررواو  وصرررررندوس اع ررررر قرار اعج مررررراعمل واعق  رررررادي 
 شرريدمل . ومررن شررنن تنفيررذ قواعررد ماليرر  مدزمرر  خم دفرر  األنررواا، مبررا ب  لرر  قواعررد ال رروالن وقواعررد 

. وقرررد تبرررم ب واقررر   3١ اليررر النفقررراو وقواعرررد الرررديون، أن يكرررون  ررربيال   ارررر ل اسرررم اةدارح امل
__________ 

  ةنفرا  الضررالب، وعوامرل اعق  راد وت مل أ باب  ل   ري  األ رل الضرريبي ، وحدودير  القردراو املؤ سري  ٢9 
 السيا مل، وال دفقاو املالي  غل امل روع .

 R Vlaicu, M Verhoeven, F Grigoli and Z Mills, 2014, Multi-year budgets and fiscalانظرر   3٠ 

performance: Panel data evidence, Journal of Public Economics, 111(C):79–95 . 
 V Lledó, S Yoon, X Fang, S Mbaye and Y Kim, 2017, Fiscal rules at a glance, Internationalانظرر   3١ 

Monetary Fund, March. 
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األمرررر أن ا ررر مدام القواعرررد املاليررر  لررران لررر  دور ب عقيررر  ا ررر قرار السيا ررراو املاليررر  ب أمريكرررا 
. وعالوح عد   ل ، قد يكون مفيدا ، عنرد اةمكران، اع ر فادح مرن النفقراو العامر   3٢ الالتيني 

يالررل األ ا رري ، مرر ال  مررن اررالل ب تكرروين رأا املررال مررن اررالل تعبئرر  اع رر  مار ا ررا  ب اهل
 ا  مدام ال رالاو بم القطاعم العام وا ا .

اثنيررا ، فيمررا ُيرر  البدرردان املع مرردح عدرر  السررد  األ ا رري   يرر    ررل السيا رراو املاليرر   -٥٠
اد وال ادراو   اعق  أداح فعال  لو   السيا او، ميكن أن تكون أداح قوي  ب ال وج  طو تنوي

 ل الي :ا  املضاف . و   ضمن ذذمل السيا او العناصر اهلام  األربع  وعقي  القيم
بدرروم معرردل تضررمم مررنمف  ومسرر قر. فرررذل  يقدررل مررن عرردم اليقررم ب رررنن   أ  

ل نوير  وعقير  ن يعرزل ااأل عار ب املس قبل، ىلا يؤدي    تيسل  طيط اع   مار الرذي ميكرن أ
لو جنارت، لومبيرا وبرأ رعار صررأ مرنر  م رل شريدمل ولو القيم  املضاف . والبددان ال  لردياا نظرم 

 بفضل  يا او مالي  مس دام ، ب بدوم معدعو تضمم منمفض  ومس قرح 
عقيرررر  ا رررر قرار الن ررررا  اعق  ررررادي ب مواجارررر  ال رررردماو. فاع رررر  ماراو   ب  

جرررررال ون  ا  مررررا تكررررا اصرررر ، وع  رررريما اع رررر  مار ب القطاعرررراو املرتفعرررر  اةن اجيرررر  الرررر  غالبرررر
 رر ا ر قرارا  وممل األلاع  اقاس فياا أطول أو ال كاليف اهلالك  مرتفع ، تس فيد مرن الردال القر

ي  ع تسرررر ط و ررررامي  اعق  رررراد الكدررررمل األاررررري. وقررررد تكررررون هلررررذا األمررررر أةيرررر  ااصرررر  عنرررردما
لعديررد مررن ال ب االسيا رراو املاليرر  أن ت  رررأ بطريقرر  معالسرر  لد قدبرراو الدوريرر ، لمررا ذررو اارر

 بددان املع مدح عد  السد  األ ا ي ، وع  يما ب أقل البددان  وا  ال
ااد مرن تقدرب أ رعار ال ررأ. ف قدرب أ رعار ال ررأ ثعرل رقير  ال ررلاو   ج  

امل وقع  مسبقا  أل ر اطورح من االل  لياو م ل  اثر ل ف امليزاني   م ال  عندما تكون الديون 
مراطر ب أ رعار املرداالو واملمرجراو ب املسر قبل، مبرا ب مقوم  ابلعمالو األجنبير   ويزيرد امل

 لررر  تكدفررر  ال مويرررل ورأا املرررال والسرررد  الو ررريط  املسررر وردح وا ررردماو. وفيمرررا ُيررر  البدررردان 
املع مررردح عدررر  السرررد  األ ا ررري ، مبرررا ب  لررر  البدررردان امل و رررط  الررردال م رررل تدررر  املوجرررودح ب 

اس رأا املال الدولي  من ال قدباو ب  عر ال رأ لن يج  أمريكا ا نوبي ، يزيد اعندماج ب أ و 
ل قدباو أ عار السد  األ ا ي . ويزيد  ل  من تكدف  ااد من تقدرب أ رعار ال ررأ. ومرن   
نفرررذو عررردح بدررردان، ارررالل طفررررح أ رررعار السرررد  األ ا ررري  األارررلح، تررردابل ل قييرررد بعررر  أنرررواا 

األمررروال الق رررلح األجرررل، مررر ال  مرررن ارررالل تررردفقاو ر وا األمررروال، ع  ررريما تررردفقاو ر وا 
. وقرد جنارت بدردان م رل برلو ب اارد مرن تقدرب  33 الضرالب. ولران ذرذا ذرو اارال ب ال اليرل

أ رررررعار ال ررررررأ اب ررررر مدام أدواو م رررررل ال ررررردال املباشرررررر ب األ رررررواس، وامل ررررر قاو، وال ررررردابل 
 ال اوطي  عد  مس وي اعق  اد الكدمل، و دارح ال وقعاو 

__________ 

 3٢  E Alberola, I Kataryniuk, A Melguizo and R Orozco, 2017, Fiscal policy and the cycle in Latin 

America: The role of financing conditions and fiscal rules, Organization for Economic 

Cooperation and Development Centre Working Paper No. 336. 
 K Habermeier, A Kokenyne and C Baba, 2011, The effectiveness of capital controls andانظرر   33 

prudential policies in managing large inflows, International Monetary Fund Staff Discussion Note 

SDN/11/14, August. 
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املسرراة  ب ا رر قرار القطرراا املررا  اب رر مدام  يا رراو عوطيرر  عدرر  مسرر وي   د  
ليررر  الدوليررر . الرأمسا اعق  ررراد الكدرررمل، ع  ررريما فيمرررا ُيررر  البدررردان األل رررر انررردماجا  ب األ رررواس
ع  يرراطمل  طدبرراو افعدرر   رربيل امل ررال، ا رر مدمت ال اليررل الضرررالب عدرر  املعررامالو املاليرر  وم

   تدفقاو ر وا األموال الكبلح عد  املدي الق ل.غل املنجور ملعا 
وب املمار ررر  العمديرررر ، ي ررررعب موا مرررر  ذررررذمل املكررررووو املم دفرررر  لدسيا رررراو النقديرررر .  -٥١

 درردان الرر  عررولا ب البلررذل  فرر ن ىلار رراو البنرر  املرلررزي املعاصرررح ب البدرردان الناميرر ، وع  رريم
ح، ا من ررودداأ املعررىأ صرررا   و ررمنا  ن ررعمررالو السررد  األ ا رري ،   دررف مررن  يرر  األذرر

فرذرا السيا راو ال  تو  وترتيباا من  ي  األولوي ، م  مراعاح الظروأ ا اص  لكل بدد. فاملرون 
داو اهلامر  ن ا ردالسيا ري ، مر-املالي  و جم ال دماو ونوعاا، فضال  عرن العوامرل اعج ماعير 

  لنوا السيا او النقدي  امل بع  قكم الواق .
وي طدب ا  مدام السيا او النقدير  ابع بارذرا أداح ل اقير  اع ر قرار درجر  لافير  مرن  -٥٢

نظام  عر صرأ  سعمل ورا ا  قالل السيا او النقدي ، ىلا يعل غياب اهليمن  املالي  الكامد  وال
او ح السيا ررفعدررمل ي سررم بقرردر لرراأو مررن املرونرر . وب  ررال عرردم ا رر يفا  ذررذمل ال رررو ، ت ررب

سرر دام  ل اقيرر  ماليرر  م يرر  األداح الو يرردح ل اقيرر  اع رر قرار، ىلررا يعررزل اااجرر      يا رراواملال
 اع  قرار و ايد السبيل لد نوي  وال نمي .

وينطوي نوا اثلر  مرن السيا راو األفقير  عدر  تقديرل املبال ر  ب تقردير  رعر ال ررأ.  -٥3
ي مل، عد  وجر  ا  رو ، السردطاو وي طدب  ل  جادا  م ضافرا  ي جاول امل ارأ املرلزي  و 
، ومرن   ينب رمل أع يكرون  روي أداح  3٤ املالي . وميكن أن يكون تررالم اع  يراطمل ابذرل الكدفر 

وا رردح مررن بررم أدواو أاررري تعرراش ب رركل مباشررر م ررادر املبال رر  ب ال قيرريم. وميكررن أن ت ررمل 
يرر  وترردابل  دارح عرلرراو ر وا األدواو األاررري ال ررنادي  السرريادي  الرر  ترررالم العمررالو األجنب

األموال، م ل الضرالب والودال  اةلزامي . واملام ب  ل  ذو أن اةجرا او السيا اتي  ينب رمل أن 
تررروالن اآلاثر امل وقعررر  لدمبال ررر  ب تقررردير ال نويررر  والنمرررو وال نميررر  مررر  ال كررراليف امل وقعررر  لد ررردابل 

 امل مذح ملعا  اا.

 األهدافالسياسات احملددة  -ابء 
ميكرررن أن يسررر فيد ال نويررر  أيضرررا  مرررن  يا ررراو عامررر  م رررمم  ومنفرررذح عدررر  طرررو  رررديم  -٥٤

تس ادأ  افاقاو  وقي  حددح. وي ل ا  عرا  لدنظري  وال جرب  العمدي  ب تير  أطرا  العرامل 
لسيا راو حررددح األذررداأ، املعروفرر  أيضررا  اب ررم السيا رراو ال ررناعي ،    أن النجرراح ب تنفيررذ 

. فاررو ي طدررب، مررن جارر ، جتنررب مزالرر  السيا رراو  3٥ والن بررم املمرراطر والفوالررد مامرر  صررعب يرر
القطاعي  ال قديري  ال  ل لا  ما  ف  بسبب األن ط  الريعي  والفساد  و قو  اا ا ررينا، رغرم 

 السيا ي  املوجودح  والقيام بفعالي  ب اديد القطاعاو  او الن رالن غرل - ال كاليف اعج ماعي 
__________ 

وت رمل ذررذمل ال كرراليف ال كدفرر  شررب  املاليرر  الفعديرر  عق نرا  اع  ياطيرراو، وتكدفرر  الفرصرر  البديدرر  هلررا، واملمرراطر   3٤ 
 عالمل. أامل عدق  بسمع  م داقي  امل ارأ املرلزي  ب السعمل    عقي  األذداأ املذلورح 

 3٥  A Harrison and A Rodríguez-Clare, 2010, Trade, foreign investment, and industrial policy for 

developing countries, in D Rodrik and M Rosenzweig, eds, Handbooks in Economics: 

Development Economics, 5: 4039-4214 (North-Holland, Oxford). 
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املباشرررح املرتفعرر  ب البدررد. ومررن و يرر  أاررري، ي طدررب ال نفيررذ السررديم لدسيا رراو حررددح األذررداأ 
قدراو ع  اداأ امل الل القالم  و داا بطريق  عسن الرفامل، ع  ريما ب البدردان  او القردراو 

موعر  القالمر  املؤ سي  ا دودح. واملام ب  ل  ذو أن السيا او ا ددح اهلدأ ميكن أن تعزل اجمل
 . 3٦ من القدراو املعقدح املوجودح امل ا   ب البدد، ابلنظر    ذيكد  اةن اجمل ااا 

وميكرررن أن ترررؤدي السيا ررراو ا رررددح األذرررداأ دوريرررن رليسررريم. وينطررروي الررردور األول  -٥٥
ا عدر  مرو صرناع  عد  معا ر  م رالل ال نسري . فارذمل امل رالل تبردو عنردما تعروس قردرَح قطراا أ

قيمر ، م رل عردم سدسرد  الل و   وعقي  القيم  املضراف  صرعوابو ب املرا رل األو  أو الناالير  لا
وقعام مرررردررررم م ررررل ترررروافر املررررداالو الاللمرررر  أو نوعي اررررا، أو وجررررود م ررررالل مرررر  امل ررررىين ا  م
 م .و جمام، وقيود أفقي  م ل عدد املنافسم و جمام  اق  اداو ال ك ل وااج

  م الل ال نسي  عن طرير  و رالل خم دفر ، م رل تعزيرز اع ر  مار األجنر  وميكن معا  -٥٦
ز عدر  القردرح لر  ترليرااملباشر ب  اعو حرددح مرن  دسرد  القيمر  أو تعزيرز ا معيراو ال جارير  

  عب كرررار ملواجاررراوجيرررا أو ال نافسرري  القطاعيررر  واعرتقرررا  ب  رررّدم النوعيررر  أو تيسررل  يرررالح ال كنول
  ا ب  لررددح. وعمومررا ، ي طدررب  لرر  العمررل ب رركل وليرر  مرر  القطرراا ا ررا ، مبررصررعوابو حرر

 افاقراو  در  عديردرابطراو األعمرال ال جارير  وال عاونيراو وغلذرا مرن الكيراوو الر  تسراعد ع
  وقي  معين  تعوس  و القطاا وتنويع .

لدمن جراو املب كررح فعد   بيل امل رال، أن رن اجملدرل املراليزي لزيرت النميرل جرالزح  رنوي   -٥٧
ب ال ناع ، ومن بيناا اآللياو ا ديدح ال  تس ادأ لتدح اةن اجير  ب  طرار الظرروأ ا دير . 

.  3٧ وقررد أدي  لرر      جنررالاو ل ررلح مناررا  داررال  عو خم دفرر  مررن قبيررل قاطعرراو خنيررل  ليرر 
ىلررررا أدي    لتدح وااُىيعررررت أيضررررا   عو لراعيرررر  أاررررري مكيفرررر  عديرررردا  مرررر  الظررررروأ ا ديرررر ، 

اةن اجي  ب قطاا ليت النميل املاليزي وتعزيز ال رالو ا دفير  مر  قطراا ت رني  املعرداو، وذرو 
 شكل من أشكال ال نوي .

وت م رررل و ررريد  أارررري ملعا ررر  م رررالل ال نسررري  ب ا ررر اداأ تررروفل السرررد  وا ررردماو  -٥٨
عررررم ترررردابل دو الررررل األ ا رررري ، العامرررر  لد عامررررل مرررر  م رررركد  قطاعيرررر  حررررددح، م ررررل م رررراري  اهلي

 اجملموعاو، و ن ا  مناط  ل جايز ال ادراو. 
أما الدور الرليسمل ال ا  الرذي تؤدير  السيا راو ا رددح األذرداأ في عدر  مبعا ر  م رالل  -٥9

عمديرر  ال  رراأ الرقيرر . فقبررل داررول  رروس جديرردح، ع يعرررأ املسرر  مرون ا  مدررون مرردي رقيرر  
.  3٨ أن ي امدرروا تكرراليف أوليرر  ذالكرر  ب يرر  اال  رراأا ذررذمل األرابح ن ررا  جديررد  لررذل ، ثررب

ولكن، مبجررد أن ي برم أن األن رط  ا ديردح مرقر ، ف  را جتدرب منظمرمل م راري  جرددا  ومزيردا  مرن 
املنافسررر ، وقرررد يرررؤدي  لررر     اخنفرررا  األرابح. ومرررن   فررر ن ذرررذا املنطررر  يرررؤدي    عررردم لفايررر  

__________ 

 3٦  R Hausmann and CA Hidalgo, 2011, The network structure of economic output, Journal of 

Economic Growth, 16(4):309–342 . 
 http://www.mpob.gov.my/en/technologies-for-commercialization/achievements and http://palmoilisانظرررررررررررررررررررررررر   3٧ 

.mpob.gov.my/tot/index.php/select-year/55-new-technologies-2017/new-technology-transfer/887-tt-no-613 

-battery-powered-oil-palm-harvesting-tool (accessed 9 February 2018). 
 R Hausmann and D Rodrik, 2003, Economic development as self-discovery, Journal ofانظرر   3٨ 

Development Economics, 72(2):603–633 . 
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قا . وميكررررن أن ت ررررمل ال ررررداالو ااكوميرررر   ن ررررا  ولالرررر  ل  ررررجي  الررررداول    األ ررررواس، مسررررب
 ال ادراو، وادماو اةرشاد الريفي ، وغل  ل  من ال دابل ال  عد من عدم تنا   املعدوماو.

وميكررررن لكررررل مررررن ولرررراعو تررررروين ال ررررادراو وارررردماو اةرشرررراد الريفررررمل لتدح  مكانيرررر   -٦٠
 جرم ا  مدرم وتروفل معدومراو قيمر  مرن شرن ا أن تعرزل اا ول عد  الفر  السوقي  امل ا ر  لدمن

ال نوي . وميكرن أن تكرون ولراعو ترروين ال رادراو مفيردح لد اير  ب ا ارود الرامير     ال فرير  برم 
ال ناعي  وفقا  ع  ياجاو أ واس اارجي  حددح فيما ُير  األ واس وال عبئر ،  - املن جاو الزراعي 

وح عدر   لر ، ترصرد اردماو اةرشراد الريفير  وتن رر ب ل رل مرن األ يران عد   بيل امل ال. وعرال
األ رررعار السررروقي  لدمن جررراو واملرررداالو الزراعيررر  لاألمسررردح لمرررا تيسرررر اع مررراد ال كنولوجيرررا. ففرررمل 
شررريدمل مررر ال ، عررر فل ااكومررر  عدمررر   انيررر  لعررررو  األ رررعار اليوميررر  ملم درررف األ رررواس العامررر  ب 

دم  لدمزارعم نن اددوا عد  وج  السرع  األ عار اليومير  جملموعر  م نوعر  البدد، وتسمح ذذمل ا 
. وب األرجن ررررم، تقرررردم دالرررررح اةرشرررراد  39 مررررن املن جرررراو الزراعيرررر ، مبررررا فياررررا الفوالرررر  وا ضرررررواو

   املزارعم  موع  م نوعر  مرن ا ردماو الرامير     تعزيرز وعسرم املمار راو الزراعير    ٤٠ الزراعمل
 هلا دور مام ب املا مل ب اع ماد تكنولوجياو م ل الزراع  بدون  رال . ولان
.  ٤١ وميكن أيضا  أن تكون  يا   املنافسر  أداح قوير  ل عزيرز ال نوير  وعقير  القيمر  املضراف  -٦١

وعدررر  وجررر  ا  رررو ، قرررد يسرررفر  رررو  ا ررر عمال القررروح السررروقي  ب املرا رررل األو  أو النااليررر  ب 
القيمر  عرن ت روذاو نسربي  ل  رعار ميكرن أن ترؤلر  ردبا  عدر  ال نوير  وعقير    دسد  من  ال رل

القيم  املضاف  ب املرا ل األو  عن طري  ااد من اع   مار ا را  ب قطاعراو غرل قالمر  عدر  
املروارد ب البدردان املع مردح عدر  السرد  األ ا ري . واردو  لر  مر ال    ا لانرت القروح السروقي  ترفر  

املداالو اهلام  م ل رأا املال أو السد  الو يط  أو ا ردماو الدوجسر ي ، و/أو عرن طرير   أ عار
ااد من األ عار الر  ا رل عديارا املن جرون الرذين ع يبيعرون لدمسر ادكم الناراليم. ومرن األم در  

 3٧يقيرا  اادي   عد   يا او املنافس  ال  تعراش ذرذمل امل رالل ت ررمي  نر  املنافسر  ب جنروب أفر 
.  ٤٢ ل رل م ليميالي م ب امر  ت بيرت األ رعار وتقسريم األ رواس ٢٠١٧مديون راند  ب  ول/يولي  

عدر  املمار راو  ٢٠١٠وي عد  م ال  ار ابل دابل ال  راياي  اهليكدير  والسردولي  املطبقر  ب عرام 
 . ٤3 املانع  لدمنافس  ا ددح ب أ واس أمسدح النيىوجم

__________ 

مك ررب اتبرر  لررولارح  (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias)او والسيا رراو الزراعيرر  مك ررب الدرا رر  39 
 9، مت اعطررالا عديرر  ب http://www.odepa.cl/preciosالزراعرر  ب شرريدمل، وذررو يقرردم عرررو  األ ررعار ذررذمل  

  .٢٠١٨شبا /ف اير 
أُن ر   (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)املعارد الروطل لد كنولوجيرا الزراعير  ب األرجن رم   ٤٠ 

 www.inta.gob.ar (accessed، وذو يقدم يقدم طالف  م نوع  من ا دماو    املزارعم. انظر ١9٥٦ب عام 

9 February 2018). 
ا ررر  حرررددح وعدررر  الررررغم مرررن أن  يا ررر  املنافسررر  غالبرررا  مرررا تُع ررر   يا ررر  أفقيررر ، ف  رررا ميكرررن أيضرررا  أن تُع رررَ   ي  ٤١ 

م رل وارد ا دودح     او املاألذداأ تعاش م الل ال نسي  أل ا تعمل عد  املس وي القطاعمل ب البددان النامي
 سوقي .القوح ال املوارد الب ري  ااكومي  ، ىلا ي طدب قكم الواق   عطا  األولوي  لرصد ومعا  

-http://www.compcom.co.za/wp-content/uploads/2017/01/TWO-CHEMICAL-COMPANIESانظررررررر   ٤٢ 

FINED-R37M-FOR-CARTEL-CONDUCT.pdf (accessed 9 February 2018). 
 ٤3  S Grimbeek, G Giya and O Mahlalela, 2017, The impact on competition in the fertiliser industry 

after the Sasol divestiture of blending facilities in 2010, Competition Commission of South Africa 
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لسيا رراو ا ررددح األذررداأ الراميرر     تعزيررز ال نويرر  وعقيرر  القيمرر  املضرراف  وقررد ترلررز ا -٦٢
ان قارنر  مر  البدرددن، ابملعد  مزين من السيا او املم دف  ب البددان املع مدح عد  الطاق  واملعا
 ت رردير األغذيرر   مرردح عدرر املع مرردح عدرر  األغذيرر  واملررواد ا ررام الزراعيرر . ففيمررا ُيرر  البدرردان املع

ن أن الزراعيرر ، ميكرر اد ا رراممل ررروابو املداريرر  والزيرروو النباتيرر ، فضررال  عررن العديررد مررن أنررواا املررو وا
زيرز ارالل تع تدعم السيا او ا ددح األذداأ، عد  وج  ا  و ، صعود  دسد  القيمر  مرن

ويعررل  لعمررودي .ااألن ررط  الرر  ذررمل أقرررب    األن ررط  املوجررودح ب  يررز املن جرراو  ال كامررل 
 ررررال      رررري  جاررررد لبررررل ل  ررررمي  القطاعرررراو واملن جرررراو املعنيرررر ، مبررررا ب  لرررر  ا  لرررر

  أو عقيرر  د  القيمرروالفررر ، وعديررد العقبرراو والقيررود األاررري الرر  عررول دون اعرتقررا  ب  دسرر
واجارر  مل  لافيرر  قيمرر  مضرراف  مررن اررالل عسررم ا ررودح وال برراين، وو رر  ترردابل  يا رراو تكميديرر

 امل ار  لياا أعالمل. ال ادتو م ل تد 
وملررا لرران عقيرر  القيمرر  املضرراف  لدسررد  األ ا رري  م ررل الرر  والكالرراو ينطرروي ب معظررم  -٦3

األ يرران عدرر  ال مييررز مررن اررالل مراقبرر  ا ررودح بعنايرر ، و مكانيرر  اق فررا  ألررر املررداالو، وتعزيررز 
، فر ن ا ارود املبذولر  املمار او املس دام ، والسيطرح عد   دسد  القيم   د املس اد  الناالمل

ل عزيز لل من ذذمل العناصر عن طري  ال عاون بم القطاعم العام وا ا  غالبا  ما تكون مام ،  
لما لبت من  ال  لولومبيا. فقد أدي عمل اععاد الوطل ملزارعرمل الر  ب لولومبيرا، بردعم مرن 

دح، م ال  عن طري  صادراو الر  ااكوم  الكولومبي ،    عسم النوعي  وعقي  قيم  مضاف  لال
اجملفف، لي رل    املسر ادكم مباشررح ب العديرد مرن البدردان املم دفر  مرن ارالل  دسرد  اروان 

 . ٤٤ فالديل لد 
وأن ررررط  ا رررر مراج الطاقرررر  واملعررررادن أن ررررط   او رأا مررررال عررررا  الك افرررر  وتكررررون ب  -٦٤

فير  ابألن رط  ير  وا دوح ال رالو األمامال الب جيواب  معظماا ب مناط  ولي . ويعل  ل  أن ق
 ، قرررد ب املرررنمفال رررناعي   او القيمررر  املضررراف  األعدررر ، وع  ررريما منارررا األن رررط   او ال قدررر
اعير . لرذل ، ام الزر تكون أ رعف ىلرا ذرمل عدير  فيمرا ُير  األغذير  واألن رط  امل عدقر  ابملرواد ا ر

قررد تكررون  الفدررزاو،عررادن وا امرراو و ففيمررا ُيرر  البدرردان الرر  تع مررد عدرر  ت رردير الطاقرر  أو امل
و و ا ررردماالسيا رراو ا ررددح األذررداأ مفيررردح ب ررف  ااصرر  عنرردما ترلرررز عدرر  تنميرر  قطاعررا

كرمل اردو ونير . ول او القيم  العالي ، م ل ادماو ال نقيب وادماو املطراعم وا ردماو القان
دور  ضرررو  عدررر جررر  ال لررر ، ا ررراج البدرررد    مرررا يكفرررمل مرررن املررروارد الب رررري . وتسررردط ذرررذمل ااا
 ربيل امل رال،  ير . فعدر ااكوم  ب  طيط األن ط  وتنسيقاا مر  ا اراو الفاعدر  ا دير  واألجنب
ساو ال دريب ن م  مؤ قد ي طدب  ثاد املااراو الاللم  ل دبي  ا  ياجاو قطاعي  حددح ال عاو 

 ا دي  والدولي  ألغرا  بنا  القدراو. 
    

__________ 

 .https://www.federaciondecafeteros.org (accessed 9 February 2018)انظر   ٤٤ 


