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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

البيئة االقتصاادية  اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز اجتماع
لجميااو للة املواتيااة ىلااع ايااو املسااتوات لاادىا التنميااة الشااا 
 واملستدا ة، وتعزيز التكا ل والتعاون االقتصاديني

 الدورة األوىل
 2017تشرين األول/أكتوبر  27و 26جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

والقادرات للجمياو الدولياة لسيايا النماو الشاا ل  نتاجشبكات اإلتسخري   
 ية احملليةنتاجاإل

  ن أ انة األونكتاد قدَّ ة  ذكرة   

 تنفيذي موجز  
 وازدايد التقعبلا    السلو أسعار السلع  األساسلي ،  مزيج من العوامل يشمل هبوطأثر  

االقتصللللادا  الناميلللل    السللللنوا    نمللللو ال  أداء  أتثللللساب سللللعبياب املاليلللل ، واللللعف الملعلللل  العللللامل  
، ُعقللللد   مللللال عريرللل  ععللللا تللللرا الت لللار  والتصللللني  اللللل   الصلللعب وإزاء هللللذل اةعفيلللل األخلللس   
 :2016تقرير الت ار  والتنمي  لعام  غس أنه ععا النحو املوثَّق  الدولي    نتاجشبكا  اإل تتيحها

 :Trade and Development Report, 2016) ماشلامل ومسلتدمنلو حتقيلق  التحول اهليكع  من أجلل

Structural Transformation for Inclusive and Sustained Growth) ، تتسل  األدلل  ععلا وجلود
 اعيف   أبهنابني املشارك    سالسل القيم  العاملي  والتصني    إجيابي عالق  ارتباطي 
الرتبللاط بسالسللل القيملل  العامليلل  لسللتاتي ي  اال الللنُلُهجوتنللاقد دور  اجتمللارب اةللهاء هللذل  

  ع ميللل ل و شلللاملعمعيللل  منلللواحلفلللال ععللا  يللل  اةعيللل نتاجالقللدرا  اإلمللن أجلللل االرتفلللارب  سلللتو  
 ني بعدان اجلنوببتيما ن تكز الدور  ععا الفرا ال  تتيحها سالسل القيم  اإلقعيمي ، والتعاو سو 

نلللدماج حتويللل اال  الصللناعي    السياسلل تؤديللهتناقد الللدور الللذي أكللن أن سلل، و املرللمار  هللذا 
 مللام خللااتوسللُيكرَّا اه االقتصللادي   لعتنميلل  قللو  داتعلل سالسللل القيملل  العامليلل  إ  واالرتقللاء   

 أخر    اجلنوب مناطق ولعدروا املستفاد  من اجلنوب األتريق  حلال  
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  قد ة -أوالا  
التصلني  ألول ملر ،  عمعيل منلذ أن بلدأ  البعلدان املتقدمل   كبلساب   تغلّساب العلامل   االقتصاد تغّس  -1

 هتااقتصللادا تصللني  ، اللل  دخعللت طللورالصللف األول مللن بعللدان شللر   سلليا بللدأ  وموعلل ومنللذ أن 
أكثلللر  اح ب سللل يلللومال   وقلللد أ لللبص االقتصلللاد العلللامل بن لللا  "االلتحلللا  كلركللل " متلللاخراب،   عمعيللل 

الثنائيلللل   االسللللتثماري االتفاقللللا  الت اريلللل  و العللللدد الكبللللس مللللن  للللليط تقلللل  بسللللب ؛ وتناتسللللاب  انفتاحللللاب 
 رحللاب مركللزايب   املخملَّمللل قتصللادا  لال الكامللل ولكللن أيرللاب بسللب  الللدخولواملتعللدد  األطللرا ، 

شللارع عللدد  ي إذ دحامللاب أكثللر از  سللاح ب  أيرللاب وقللد أ للبص االقتصللاد العللامل  النظللام الت للاري العللامل   
التصللدير،  يقللودللللذي اتصللني  الد و كبللس مللن البعللدان    ن واحللد   اجلهللود الراميلل  إ  حتقيللق وعلل

مسلتو   ععلا القتصلاد،بيلد أن هلذا امهلار   األقلل ملن العلرا العلامل  لععمالل  بدرجل  أكله يزيد  ما
ا  كشلللر ملللن ال لفمزجيلللاب يتلللاأن  كلنظلللر إ ملللن اإلدار   لقلللدر أكلللهرللل   خلللر، قلللد أ لللبص سلللاح ب خ

ملععومللا  جيللا  اتكنولو    وللال الدوليلل  الكبللس  ذا  األواللارب السللوقي  املهيمنلل  ومللن أوجلله التقللّدم
ملر اللذي ، األطلرا املتاميل  األ نتلاجتنظي  شلبكا  اإل قد جعل من األيسر واألرخصواالتصاال  

مللن وليلل  و لت للار  الدامللن  اللل  تسللتاثر بنصللي  متنللام   سالسللل القيملل  العامليلل شللان   ارتفللارب أسلله  
 العامليني اإلمجايل الناتج اةع  العمال  و 

  كثللس مللن  نتللاجاإلأ للبص والسلليملر ،  املناتسلل  واملزا لل  املتولِّللد عللن زايد ونتي لل  لعرللغ   -2
كني واملسلتهعِّ  ني لتِّ نوامل  للالعماو  الشلركا بلني تلرب   كثلس عه بعلدان   كنتشارلاب ؤ القملاعا  أكثر جتز 

،   الواقل و ا   خلر لبيعهل بعلدإ  مث ُتشحن  ببساط  ُتصنَّ    بعد واحد السع لعامل  تع  تعد حول ا
ميلل ، وتكتسلل  يلل  والتنظي، وتعلله العديللد مللن احلللدود اجلغراتكثللس  راحللل   هللذل السللع مللا  للر  كثللساب 

جتللار   نملل معحللول عنا للر وقيملل  إاللاتي  قبللل أن تصللل إ  أسللواقها النهائيلل   وقللد زاد هللذا بشللكل
 ،وللللذل (  الصلللادرا  اللللداخل الللمناملسلللتورد  اةتلللو ) وملللن التخصلللص الرأسللل  السلللع  الوسللليمل 

وسليع  للدت  ك  العاملي     سالسل القيمواالرتقاء االندماج إ  وااعو السياسا  أكثر تاكثر  يت ه
  لدخلوزايد  ا ترا العمل وتوليد لتحول اهليكع وحفز ا تنمي  االقتصادي ال ع ع 
 ألسللباب معروتلل غللس أنلله القيملل  العامليلل  علله مجيلل  قملاعللا  االقتصللاد   سالسلللوتنتشللر  -3

ومللل    (1)عظللل  البعلللدان الناميللل مل اثبتلللاب  مسلللتواها هلللدتاب ورتللل  ، يظلللل بنلللاء القلللدرا  التصلللنيعي  جيلللداب 
مسللتو  شللان   تارتفللارب عميقللاب  تغللساب  ولعسياسللا  الصللناعي  ، تغللس السلليا  اةللارج  لعتصللني  لللذ

سالسللل القيملل  العامليلل ، إ  جانلل  عوامللل خارجيلل  أخللر  مثللل التللاثس املتزايللد ل سللوا  املاليلل    
 حيّللللزاالسللللتاتي يا  اللللل  تنشللللد الريلللل ، وتراجلللل  وتزايللللد إدار  الشللللركا ، وزايد  تركللللز األسللللوا ، 

هلذا الصلدد     دوراب كرزاب مجيعهلا  قلد أد  ،الملعل و  نتلاجاإل  بنيل  حتلول حدوث السياسا ، و 
: كيللف بيللد أنلله   ذللل هللذل البيرلل  املتغللّس ، تظللل املسللال  الرئيسللي    وللال التنميلل  الصللناعي  هلل 

 ، ونقلل التكنولوجيلا، وبنلاء املهلارا  اللتععّ   حتقيلق األسوا  العامليل    ندماج االأكن استخدام 
د قيم  إالاتي  أععلا  وعلالو  تولّ إ  أنشمل   التحّولي  اةعي  وامان نتاجالقدرا  اإل تنمي بغي  

البعلدان ععا ذل ، وكلنظر إ  املستواي  العالي  لعلدم املسلاوا  وتركلز الثلرو    البعلدان املتقدمل  و 
حتقيلق منلو  ععلا هلذل العمعيل  التحويعيل  لقلدر النامي  ععا السواء، ينبغ  إيالء مزيد ملن االهتملام 

 دي  وتوزي  عادل لعفوائد االقتصا لع مي  شامل
__________ 

 ماشلللامل ومسلللتد منلللوملللن أجلللل حتقيلللق : التحلللول اهليكعللل  2016تقريلللر الت لللار  والتنميللل  لعلللام ، 2016األونكتلللاد  (1)
UNCTAD, 2016, Trade and Development Report, 2016: Structural Transformation for Inclusive and 

Sustained Growth (United Nations publication, Sales No. E.16.II.D.5, New York and Geneva)  
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مناقش  الفرا والتحلداي  الل    الدور  يتمثل اهلد  الرئيس  هلذل و  هذا السيا ،  -4
ملارب اةلهاء ناقد اجتيسل  و   سيا  الوا  االقتصلادي العلامل  اللراهنتواجه االقتصادا  النامي  

 التالي :الرئيسي  النقاط 
حتقيلللق منلللو شلللامل لع ميللل  اللللذي ييسلللر  اللللدويل نتلللاجاإل  نلللدماج االأشلللكال  )أ( 
 اجلنوب األتريق ؛منملق  حمعي ، م  التكيز ععا وعمال  
لتحويللل االنللدماج واالرتقللاء السياسللا  الصللناعي   تؤديللهالللدور الللذي أكللن أن  )ب( 

   االقتصادي  ميلعتن قو  داتع عاملي  إ  سالسل القيم  ال  

 للجميو والنمو الشا ل ،ياليل القيمة العاملية، والقدرات احمللية -اثنياا  
كلللود الت لللار  العامليللل ، وتلللد  معللللدال  قلللد أّد  ر العلللامل    حالللل  الللعف  ت االقتصلللاد -5

حاللللل   إ  تفللللاق  بشللللان السياسللللا  التلللليقنحاللللل  عللللدم  واشللللتداديلللل ، نتاجاالسللللتثمار، وتبللللاطؤ اإل
  اتريخ األزما  االقتصادي   تاالقتصادا  النامي ، ال   التعا  من األزم إحد  أبملا عمعيا  

ععللا  200٩-200٨   الفللت   للمد    كدا األمللر   وجلله االاللملراب املللايل واالقتصللادي
لفقللدان االقتصللادا   التبعيلل مللن اراثر  أترللل بكثللس مللن االقتصللادا  املتقدملل ، تعللا  حاليللاب حنللو 

الت للللار   تللللرا، ُعقللللد  ارمللللال ععللللا اةعفيلللل  الصللللعب  هللللذلاالقتصللللادي  وإزاء هللللا زمخ املتقدملللل 
املتعلدد  اجلنسليا   مؤسسلا  األعملالسالسل القيم  العاملي  الل  تنسلقها ال  تتيحها والتصني  
  (2)وردين املسلللتقعنيأو املللل معهلللا أو الشلللركاء املتعاقلللدين الشلللركا  التابعللل  هللللاشلللبكا  علللن طريلللق 

 46لكبلس لت لار  السلع  الوسليمل ، الل  بعغلت نسلبتها وتنعكط أمهيل  هلذل السالسلل   احل ل  ا
   2014  املائ  من ومورب جتار  البرائ    عام 

 كلان معظمهلا    لناع الدولي    نتاجبعد بداي  متوااع  لعمبادال  داخل شبكا  اإلو  -6
مللللن الصللللناعا   انتشللللر  هللللذل املبللللادال  لتشللللمل كثللللساب ،   سللللتينا  القللللرن العشللللرين املالبللللط
االسلتعان  القائمل  ععلا سالسلل القيمل  اجتهلت  بيلد أنله حلدث   السلنوا  األخلس  أناألخر   

رأا امللللال  الكثيفللل الصلللناعا    ال سللليما و التكلللز، إ  املنت لللون الللل  كرّكهلللا  صلللادر خارجيللل  و 
د األسللللاا السلللليارا  واإللكتونيللللا  واملاكينللللا   ويسللللتن ا التكنولوجيللللا مثللللل  للللناعالكثيفلللل  و 

)البحلللللت والتمللللللوير، والتصلللللمي ،  املعموسللللل إ  أن األنشلللللمل  غلللللس هلللللذل  التوّجلللللهاملنملقللللل  إلعلللللاد  
مللوارد وقللدرا  نظللراب إ  قيامهللا ععللا  ،أقللل عرالل  لعمناتسلل هلل  والتسللويق، والعالمللا  الت اريلل ( 

  (3)أععلا لعائلدا تكلون مصلادر للذل  و  ها،ؤ شركا  أخر  اقتنا يكون من الصع  ععاتريد  
إعلاد  إ  احلاجل  تولد االستعان   صادر خارجي  أركحاب أععا؛ وملا كانت وتيما يتععق كلتمويل، 
أقللل، أ للبحت هللذل األرك  ُخصللص أكثللر تللاكثر لعقيملل  العائللد  يلل  نتاجاالسللتثمار   القللدر  اإل

__________ 

)منشور األم  املتحد ، : االستثمار والت ار  من أجل التنمي  2013سالسل القيم  العاملي   ،2013األونكتاد  (2)
 UNCTAD, 2015, Global Value Chains and South-Southو ، نيويلورع وجنيلف(؛E.13.II.D.5رقل  املبيل  

Trade (United Nations publication, New York and Geneva) ( ،لقيملل  سالسللل ا، 2015األونكتللاد
  (العاملي  والت ار  تيما بني بعدان اجلنوب

(3) R Kaplinsky, 2005, Globalization, Poverty and Inequality: Between a Rock and a Hard Place 

(Polity Press, Cambridge, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland   
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  حقبلل  تتسلل  كرتفللارب  انتشللاراب ععللا حنللو متزايللدهللذل الديناميلل  أكثللر  وأ للبحت  حلمعلل  األسلله 
  (4)نقدي عائدا  إ  األرك  ععا حتويل  والتاكيدمستو  الرحبي ، واخنفاا االستثمارا ، 

 طبيعيلاب  عته سالسل القيم  العاملي  نتي ل  حتميل  لعتغلسا  التكنولوجيل  وتمللوراب تُ كثساب ما و  -7
بلزايد   لعقيلام تُعَرا ععا أهنلا أسلاا واعلدهذل السالسل كلنظر إ  أن لعنظام الت اري العامل ؛ 

كثللس مللن ومللن منظللور إمنللائ ، يُنظللر إ  سالسللل القيملل  العامليلل       (5)الت للار  واالسللتثمار حتريللر
 نللدماجاب اأهنللا تتلليص ععللا و  خملللو  أو  يسللس  ععللا سللع  التصللني تتلليص االرتقللاء أهنللا ععللا  األحيللان

وبدالب من ااملرار البعدان إ  استحداث منتج أبكمعه أو    النظام الت اري العامل   أكثر توازنب 
اقتحام أسوا  تناتسي  لعغاي   فردها، أكن هلذل البعدان أن تتخصص   مهام أو عنا ر حملدد  

العالقلل   غللس أن  جملموعلل  كبللس  مللن سالسللل القيملل ، بللدءاب مللن القللارب امليسللور الو للول إليلله نسللبياب 
  مباشلر التنميل  ليسلت كلرلرور  عالقل  حتقيلق سالسل القيم  العامليل  و  بني املشارك   االرتباطي  

 ،(6)ألونكتلللادالصلللادر علللن اتقريلللر الت لللار  والتنميللل   ملللن 2016علللام  إ لللدار   تاألدلللل  املعرواللل 
القيملل  املرللات  األجنبيلل  لعصللادرا     حتللدث زايدا   إ  أنلله عنللدما تشللس  ،ععللا سللبيل املثللال

أحنللاء كثللس  مللن احلللال    هلل كمللا   -و للادرا  املصللنوعا   نتللاجزايد  اإلأوسلل  يتععللق بللسلليا  
عللل  لعمعيللل  أكلللن أن تكلللون املشلللارك    سالسلللل القيمللل  العامليللل  مكمِّّ  - املنملقللل  ارسللليوي  ملللثالب 

   انعكاسللللاب حلللللدوث اخنفللللااهللللذل الللللزايد   تكللللونالتصللللني  والتغيللللس اهليكعلللل   غللللس أنلللله عنللللدما 
مللن شللان  ه قللد يكللونيلل    سلليا  اللعف أداء  للادرا  املصللنوعا ، ت نللاالسللتعان   صللادر داخع

مللللن    كثللللساملشللللارك    سالسللللل القيملللل  العامليلللل  أن تللللؤخر التحللللول اهليكعلللل ، كمللللا هللللو احلللللال 
 االقتصادا  النامي    أتريقيا وأمريكا الالتيني  

يلل  نتاجاإل أن تعللّززسالسللل القيملل  العامليلل  ل أكللن  للااالدعللاءا  املتععقلل  كلكيفيلل  اللل  و  -٨
 تفللتا مللا وكثللساب  ،(7)كبللس إ  منللاذج جتاريلل  تقعيديلل   بقللدرتسللتند إمنللا    النمللو االقتصللادي وأن ُتسلله 

إ  االقتصللاد  تعقائيللاب  تنسللابوموعلل  األ للول واملهللارا  املرتبمللل  كالسللتثمار األجنلل  املباشللر  أن
وملن  ،وعلالو  ععلا ذلل   (٨)حملدود ال تلزال الت ريبي  ال  تدع  هذا الرأي  بيد أن األدل اةع ؛ 

ياكللل سالسللل القيملل  العامليلل  ومللا يتتلل  ععيهللا مللن توزيلل  املميِّّللز  هلصللائص تلل ن اةمنظللور إمنللائ ، 
كلفعللل  وااللحاب  ذللل   وقللد كللان أكثللر حتديللداب  لعسللعمل  ععللا امتللداد سعسللع  القيملل  تتملعلل  حتعلليالب 

هلللذل  أ لللبص ذهلللور   عقلللد السلللبعينا ، عنلللدما مثلللل بلللول سلللتي ِّ  التنميللل  للللد  ععملللاء اقتصلللاد
 :أكثر واوحاب  السالسل

__________ 

(4) W Milberg and D Winkler, 2013, Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist 

Development (Cambridge University Press, New York)  
(5) Organization for Economic Cooperation and Development, 2013, Interconnected economies: 

Benefiting from global value chains - Synthesis Report (Paris); World Trade Organization, Fung 

Global Institute and Nanyang Technological University, 2013, Global Value Chains in a Changing 

World (World Trade Organization, Geneva)  
  2016األونكتاد،  (6)
منظمل  التعلاون والتنميل    ) Organization for Economic Cooperation and Development, 2013انظلر  (7)

 ( 2013امليدان االقتصادي، 
 D Winkler and T Farole, 2015, Global value chain integration and productivity: Evidence fromانظلر  (٨)

enterprise surveys in Namibia, South Africa and Swaziland, Working Paper 102986, World Bank  
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إ  حللد  يبللدو أن ملبللدأ امليللز  النسللبي  مللا يللهرل إ  حللد مللا، ولللو بملريقلل   تعفلل   
،  ط اةعيل، وللي نبيلواإلدار  األج والدرايل  تلرؤوا األملوال علن تعل  املتوخلا  علاد   كبس

لل  حمعيل  بعما تنوهل  الل  تقل ه  القادر  ععا التنقل بسرع  كبس  ععا الصعيد اللدويل،
السلع   لبعلدان إ التخصلص بلني اوال يسلتند وشلبه ملاهر    وغس قادر  ععلا التنّقلل وتس 

 :نتللاجمللل اإلعوايسللتند إ  النسللبي  بللل  نتللاجعوامللل اإلمللن حيللت هباهتللا مللن األساسللي  
ا عوائلللد رأ ، ملللا يلللتعاملنخفرللل   العمالللل  ذا  املهلللارا   تتخصلللصالفقلللس   البعلللدانت

 ر  ععلا التنقللقلادكْن الوللعمالكني األجان  هلذل العوامل النادر   والدراي املال واإلدار  
نتللج  وللليطاهتللا العماللل  ذهللذل احلاللل  ملل  تعلل  اللل  جيللري تيهللا تصللدير   وتتسللاو  دوليللاب 
       جوراألععا      العمل نتج زايد   وتتحقق لعخارج ال العمل 

الكثلللر ، القعللل  وأسلللوا  احتكلللار ومللللا كانلللت الشلللركا  تعملللل   أسلللوا  احتكلللار  
 تنتقللل كلرلرور  إ  املسللتهعكني   شللكل أسللعار أرخللصالتكعفلل  ال املتحققلل    زااي امللل تل ن
ويتوقللف التشللغيل الشللركا  األم  تتعللود األرك  إ  ، أععللا أجللور  شللكل العمللال إ  أو 

  (٩)    وجود تورا  كبس    األجورهلذا النورب من التخصص الدويل ععا استمرار  املستمر
احللواجز الل  تعلتا اللدخول ملن مسلتو  سالسل القيم  العاملي  خفِّض أعالل، ذُكر وكما  -٩

صللادرا  لا إ  قملللار القفللزالبعللدان الناميلل   تت عللل مللن األيسللر اليللوم ععللاسعسللع  القيملل ،  عنللد قللارب
بل  تكلون  ثاأن ن أيرلاب أكلر عمعيل  اللدخول هلذل الل  تيّسل بيلد أن األوالارب املصنوعا  من العاملي  
للدخول ن األيسلر املال  يكلون ، وذل  ألن أجزاء سعسع  القيم  تعتا عمعي  رت  املستو حواجز 
نشلللر  كانيللل حدوديللل  إمو تلللرتب  بلللبعض اللللرواب  األماميللل  واةعفيللل ، وبتنميللل  مؤسسلللي  حملللدود ، إليهلللا 

رتلل   د يكللون مللن األ للع قللو  واقلل  األمللر،    االقتصللاد ككللل املتععقلل  كملعرتلل  العوامللل اةارجيلل  
األول  قلللام نيللل    املالقتصلللادا  الللل  تسلللتخدمها الشلللركا  عللله الوط  حالللل  االتكنوللللوج   املسلللتو 
ألجنللل  ااالسلللتثمار  االقتصلللادا  الللل  يكلللون تيهلللاعنللله   حالللل  لعتصلللدير إ  أسلللوا  اثلثللل   كقواعلللد

ا كللان هللذا مركيلل   وملللالتعريفللا  اجل إ  جتنّلل املباشللر مللن النللورب الللذي يسللعا إ  دخللول األسللوا  و 
 نلللله يعمللللل  ت، اةعلللل  ععللللا االقتصللللاد النللللورب األخللللس مللللن االسللللتثمار األجنلللل  املباشللللر أكثللللر اعتمللللاداب 

باشلللر ألجنللل  املااالسلللتثمار  كنهلللا ملللن اسلللتخدام حكوملللا  البعلللدان املرللليف  قلللدر  تفاوالللي  أكللله 
   ناعا  اةعيلل   ملل  الصللروابللاسللتخداماب انتقائيللاب بغيلل  اللمان أن تكللون هلللذا االسللتثمار  اثر تبعيلل  و 

سلللتثمار سلللتخدام االعلللا ا  وتوجلللد معظللل  األمثعللل  الناجحللل  ع  نملاقلللاب أوسلللتصلللنيعي  سللليا  اسلللتاتي ي  
 ال ز  ععا حنو تعهذل املي األجن  املباشر   التصني  والتقدم التكنولوج    البعدان ال  استغعت

  بيسللليللل  اةلللدود  حنتاجالقتصلللادا  الناميللل  ذا  القلللدرا  اإلاأن تظلللل وللللذل  أكلللن  -10
 ععلا هلذل األنشلمل ؛تتنلاتط أن سالسلل القيمل  و  عنلد قلارب أدىن قيمل  مرلات  ال  حتقلقاألنشمل  

هلذل و   (10)بل ء النملو االقتصلاديإ  األمر الذي قد يفرل    هنايل  اململلا  إ  تصلني  هزيلل و 
 اللل  ال بللد منهللاعيلل  اةيلل  نتاجاإلقللدرا  الألهنللا ال تولللد  مللن منظللور دينللام  نشللمل  مرللر  أيرللاب األ

 لتحقيق تنمي  ودي  
__________ 

(٩) P Streeten, 1993, The multinational enterprise and the theory of development policy, in S Lall, ed., 

United Nations Library on Transnational Corporations: Transnational Corporations and 

Economic Development, vol. 3 (Routledge, London and New York)  
(10) G Gereffi, 2014, Global value chains in a post-Washington Consensus world, Review of 

International Political Economy, 21(1):9−37احلوكمل  العامليل  وحيلز2014تقريلر الت لار  والتنميل ، و ؛ : 

 ، نيويورع وجنيف( E.14.II.D.4)منشورا  األم  املتحد ، رق  املبي    السياسا  املتا  لعتنمي
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اب يتمثلل   أهنلا قلد إالاتي اب خمللر  أيرلاب   طياهتلا املشلارك    سالسلل القيمل  العامليل  حتمل و  -11
  اليق  تكنولوجيل يقوم   الوقلت نفسله ععلا قاعلد  نتاجايق من اإل نوربالتخصص   تفر  إ  

  هلذل من أجلل اللدخول فرط ععا املؤسسا  الت اري  املتعدد  اجلنسيا  املعتماد إ  اال، و مماثع 
غلس املتماثعل  القائمل   القلو   عالقلا   أيرلاب  يعلّه علن نفسلههذا االندماج الرحل و   (11)السلالس

وععلا سلبيل املثلال، بعلدان الناميل   ع، و  املواقف التفاواي  الرعيف  لواملوردين الكباربني الشركا  
 قلد ُشلبهت بعمعيل صلناعا  الت ميل  ل كعتبارهلا بعلدانب جتارب املكسي  وبعدان أمريكا الوسملا ت ن 

ععللللا  للللناعا  أكللللن أن يقللللال الشللل ء نفسلللله و   (12)لللله روابلللل  حمعيلللل  قعيعللل إنشلللاء اقتصللللاد معللللزول 
  أمريكللللا  ا قملللللارب اإللكتونيللللععللللا و  ،(13)سلللليارا    أوروك الشللللرق  والوسللللملاالو  ا اإللكتونيلللل
الشللللركا  التابعلللل  هاملللل  داخللللل  حصللللعت عمعيلللل  رتلللل  مسللللتو و  هللللذل احلللللاال ،   (14)الوسللللملا

ععلا االقتصلادا  اسلا  انعكولكلن مل تكلن هللا غلس برلع  املتعلدد  اجلنسليا  ملؤسسا  األعملال 
يرجلل  هللو مللا ةاكللا ؛ و   قيامهللا كيلل  الشللركا  اةعيلل  و إنتاج حللدوث حتسللينا      شللكلاةعيلل  
سللللوا  أبركا  اةعيلللل  ولشللللكالشللللركا  املتعللللدد  اجلنسلللليا   اللللل  تللللرب إ  الللللرواب  اةللللدود   جزئيللللاب 
أكثلللر كثاتللل  ملللن  إنتلللاجعمعيللل  النتقلللال إ  ل ويتسللل  التحلللّرع إ  أععلللا ععلللا سعسلللع  القيمللل   مالللل الع

هللذل ذللل   أبنلله يشللكل حتللدايب خا للاب رللات  املقيملل  أو أععللا درجلل  مللن حيللت الال املللرأا  حيللت
تركز اهتمامها   هنايل  اململلا  ععلا ال  الشركا  الرائد  أكه عالقا  م   إقام يستعزم  هالبير  ألن

سالسللل القيملل  العامليلل   احلفللال ععللا رحبيتهللا ومرونتهللا  والواقلل  أن هللذل الشللركا  تسللتخدم أحيللانب 
  (15)ردين والبعدان خدم  ملصاحلها تق بني املو تيما وتكثيف املناتس   الستحثاث عن قصد

لقعللق يبعللت ععللا اذللل ، يبللدو أن سالسللل القيملل  العامليلل  تسلله    اجتللال  وترللالب عللن -12
البعللدان و   (16)العقللود األخللس ،   البعللدان املتقدملل الللذي شللهدته  تفللاو    الللدخليتمثللل   ال

  اةتلللو  تشلللع  وجلللود  أكلللن مالحظللل ، تيملللر و خلللرون ععلللا السلللواء  وكملللا أوالللص (17)الناميللل 
 رأا املللال تزايللد نصللي  ، وهللو مللا ينملللوي ععللاسالسللل القيملل  العامليلل    نتللاجاملتععللق بعوامللل اإل

ال سلليما و نصللي  العماللل  ذا  املهللارا  املتوسللمل ،  تنللاقص مقابلللالعماللل  ذا  املهللارا  العاليلل  و 
إ  التقديرا  املستمد  من قاعد  بيان  امللدخال   واستناداب   (1٨)املتدني العمال  ذا  املهارا  

__________ 

  2013منظم  التعاون والتنمي    امليدان االقتصادي،  (11)
 ( ، نيويورع وجنيفE.02.II.D.2)منشور األم  املتحد ، رق  املبي   تقرير الت ار  والتنمي ، 2002األونكتاد،  (12)
(13) L Plank and C Staritz, 2013, “Precarious upgrading” in electronics global production networks in 

Central and Eastern Europe: The cases of Hungary and Romania, Working Paper No. 31, 

Capturing the Gains  
(14) E Paus, 2014, Industrial development strategies in Costa Rica: When structural change and 

domestic capability accumulation diverge, in JM Salazar-Xirinachs, I Nübler and R Kozul-Wright, 

eds., Transforming Economies: Making Industrial Policy Work for Growth, Jobs and Development 

(International Labour Office, Geneva), pp. 181−211  
(15) R Phillips and J Henderson, 2009, Global production networks and industrial upgrading: Negative 

lessons from Malaysian electronics, Austrian Journal of Development Studies, 25(2):38−61  
(16) P Temin, 2017, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy 

(Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge, Massachusetts, United States)  
(17) UNCTAD, 2016; D Baker, 2015, The upward redistribution of income: Are rents the story? Centre 

for Economic and Policy Research Working Paper; J Dedrick, KL Kraemer and G Linden, 2010, 

Who profits from innovation in global value chains? A study of the iPod and notebook PCs, 

Industrial and Corporate Change, 19(1):81-116  
(1٨) MP Timmer, B Los, R Stehrer and GJ de Vries, 2013, Fragmentation, incomes and jobs: An 

analysis of European competitiveness, Economic Policy, 28(76):613-661  
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  املائلل  مللن  55ورأا املللال ععللا  العامليلل ، اسللتحوذ  العماللل  ذا  املهللارا  العاليلل واملخرجللا  
  200٨  املائ    عام  63، وزاد  هذل النسب  إ  1٩٩5قيم  املصنوعا    عام 

 إ  األسللوا  اإلقعيميلل    بعللدان اجلنللوب قللدر أكلله يكمللن أحللد البللدائل   التحللول قللد و  -13
ا ععللا الللرغ  مللن امتللدادها العللامل  مللن حيللت  للادراهت - ال سلليما الصللنيسلليا، و تاقتصللادا  شللرق   

ومجهوريلل  كللوراي وسللنغاتور  ومقاطعلل  اتيللوان الصلليني ، قللد أدركللت منللذ تللت  طويعلل  أمهيلل   -ا ووارداهتلل
ععلا اهنيلار التبلادل الت لاري  وكلرد تعللاإلقعيميل  لشلر   سليا  وعلالو  ععلا ذلل ،  نتاجشبكا  اإل
 منلللاطقل علللدد مللن امللللوردين مللن البعلللدان الناميلل    وَّ ، حلل200٨-2007 لعفلللت  املاليلل  بعللد األزمللل 

علللل جل  ملللن بعلللدان الشلللمال إ  بعلللدان اجلنلللوب   حماولللل  ملللنهالنهائيللل    أخلللر  ملللن العلللامل أسلللواقه
التلابعون ذا  طاب  إقعيم   تععلا سلبيل املثلال، انتقلل  لانعو املالبلط ال  ترمه  سالسل القيم  

جنلوب الصلحراء الكله  مثلل ليسلوتو وسلوازيعند، الواقعل  إ  بعلدان أخلر    أتريقيلا  أتريقيلاجلنوب 
  (1٩)من جنوب أتريقياجتار جتزئ   ال  يقودهاالقيم  اإلقعيمي   سعسع ما أترا إ  توسي  

الناميلل   املنللاطق سالسللل القيملل  اإلقعيميلل  أن تسلله    زايد  القيملل  املرللات    ل وأكللن -14
اتي ي   لناعي  اسلت  تبلاربقلد يلؤدي اوقلدراهتا،  وطاقاهتلا ملن البعلدان الناميل  كثلسبالنظر إ  ح    ت

ا ن التغعلل  ععللأكللو بعللد وقللت وجيللز  هللذل االسللتاتي ي  إ  أقصللا حللدودها صللل تأن  إ  حمعيلل 
  املختعفل  يل  يعاي التكمن ملن االسلتفاد  ملن امللزاأّكلكلنظلر إ  أنله كعتماد منظلور إقعيمل   ذل 

ر أبمهيلل  ذا األملل  هللسللتاإلقعللي ، وتعزيللز وتللورا  احل لل  والتكامللل الرأسلل  والتخصللص األتقلل   وي
 تكمعللل    األمهيللل  مسللل لبعلللدان األ لللغر الللل  تعتللله اللللرواب  اإلقعيميللل  مسلللال  حا  حالللل  اخا للل  

 جان  العرا   قيود القدراهتا ملواجه  
وكثلساب ، اإلقعلي منت اتله النهائيل  داخلل ملا  بعلديل  بتصلدير سالسلل القيميل  اإلقعيم وتتس  -15

ذا  قيمل  مرلات  كثلس  نشلمل   وهلو أملر ينمللوي ععلا القيلام أبذل  إ  شري  إقعيم ، ما يكون 
سالسللل القيمللل  اإلقعيميللل  أن تسللله  بشلللكل كبلللس   وللللذل  أكلللن ل  نفسللله عاليلل  داخلللل اإلقعلللي 
وبناء القلدرا   اةه إااتي  لعمشارك  واكتساب  يص تر اب تتأن اةع  و  الصعيدتوليد القيم  ععا 

سالسلللللل القيمللللل  ب كمنملعقلللللا  لاللتحلللللا   وأن تفيلللللد   املقابلللللل، اةعيللللل  الالزمللللل  لعتنلللللاتط عامليلللللاب 
 سلليما الو ، أترلل لرتل  املسلتو األسلوا  اإلقعيميل  ععلا امكلان  أيرلاب  وقلد تنمللوي  (20)العامليل 

اللوذيف ،  لا   ذلل  التصلمي  والتسلويق والعالملا  الت اريل  والتوزيل    برت  املستو ما يتععق تي
 تشلس البيلان  إذ - سالسل القيم  العامليل بكثس من  سالسل القيم  اإلقعيمي  أقل تملوراب  غس أن
أن  بللدالب مللن، خللارج شللر  وجنللوب شللر   سلليا، إ  أن الف للو  بينهمللا مللا تترللت تتسلل  احلديثلل 
اللللل  تتبعهللللا وسياسللللا  االسللللتثمار والتوريللللد هلللل    األسللللوا  اجلديللللد ، تهلللل وسلللليكون  (21)ترلللليق

  سالسللل يتوسلل لللدع  أمللراب أساسللياب   هللذل األسللوا ،  واملشللتون الللذين يبيعللون لشللركا  الرائللد ا
 القيم  اإلقعيمي  

__________ 

(1٩) Gereffi, 2014  
   2015األونكتاد،  (20)
(21) B Los, MP Timmer and G de Vries, 2015, How global are global value chains? A new approach to 

measure international fragmentation, Journal of Regional Science, 55(1):66-92  
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 السكيز ىلع إضافة القيمة يف اجلنوب األفريقي -اثلثاا  
إ  كلنسللللب  متزايللللد  أمهيلللل   ذا األسللللوا  اجلديللللد  وسالسللللل القيملللل  اإلقعيميلللل   أ للللبحت -16

 للللادرا  أتريقيللللا  أنصللللب وااللللع  السياسللللا  األتارقلللل   تععللللا مللللد  العقللللدين املاالللليني، تراجعللللت 
شلللريكيها الت لللاريني التقعيلللديني، أي االحتلللاد األوروت واللللوالاي  املتحلللد  األمريكيللل   تقلللد كلللان  إ 

قارنلل  كمل 1٩٩5  املائلل  مللن  للادرا  أتريقيللا   عللام  50 اللل  تقصللدها وجهلل الت االحتللاد األورو 
  وتيمللا يتععللق كلللوالاي  املتحللد ، اخنفرللت هللذل النسللب  املرويلل  2013  املائلل    عللام  36نسب  بللل

اكه كلللالصلللني   ذهلللر ملللن ذلللل ،  العكلللط  املائللل  خلللالل الفلللت  نفسلللها  وععلللا  ٩إ   15ملللن 
ويبعلللل    2013  املائلللل  ملللن  لللادرا  أتريقيلللا   علللام  16اسلللتوعبت  إذريقيلللا، شلللري  جتلللاري ألت

  املائلل   53  املائلل  مللن  للادرا  أتريقيللا مللن البرللائ ، و 46 البعللدان الناميلل  ككللل حاليللاب  نصللي 
  (22)تق اب عام 15قبل    املائ  ععا التوايل 34  املائ  و 27كملقارن  بنسب  من وارداهتا، 

ر : تنويللل  منت اهتلللا املصلللدَّ مل يقلللتن بالتنويللل  اجلغلللرا  لعشلللركاء الت لللاريني ألتريقيلللا بيلللد أن  -17
مللن البرللائ   القللار    املائلل  مللن  للادرا  77تللزال السللع  األساسللي  األوليلل  تسللتاثر بنسللب   التلل

أسلللعار السلللع  األساسلللي     رواجإ   جزئيلللاب  وألسلللباب ترجللل   2013و 2000بلللني علللام   تيملللا
بلدأ   كلان قلد اللذي  و تراجل  قمللارب الصلناع  التحويعيل   اسلتمر، 21األول من القلرن عقد ال  بداي

 1٩٩5  املائل    علام  26 لادرا  أتريقيلا ملن  نصي  اخنفض؛ كما القرن العشرين تسعينا 
  (23)2014  املائ    عام  1٨مث إ   2004  املائ    عام  21إ  
اإلقعيميللل   نتلللاجوشلللبكا  اإل داخلللل أتريقيلللاالت لللار  أكلللن أن تكلللون و  هلللذا السللليا ،  -1٨

تعللزز أن  ،  هنايلل  اململللا أكللن أيرللاب،   زايد  اةتللو  الصللناع  لعصللادرا  األتريقيلل ، و مفيللد  
   داخللل املنملقلل الت للار  تلل ن ، املنملقلل الت للار  خللارج  عكللط  وععللا املنملقلل  التحلول اهليكعلل   
مثل  األكثر تملوراب والسع  د  احل  ، تتمحور حول  ادرا  السع  املصنع  أتريقيا، ولو أهنا حمدو 

داخلل ثعثل  ح ل  الت لار  حنو املصنوعا  ، شكعت و  الواق   (24)مواد التشييد وجتهيز األغذي 
بشلكل متواال  ععلا قلد منلت  داخل أتريقيلاالت ار   بيد أن  (25)2013األتريقي    عام  املنملق 

، األكثر تقلدماب  املناطقالصادرا  املوجه  حنو  نصي مد  العقد املاا ، وذعت أقل بكثس من 
 مثل البعدان النامي     سيا، وأوروك، وأمريكا الالتيني  

تلللدابس إذا كانلللت مدعومللل  بزايد  الملعللل  اللللداخع ،  أن تلللؤّدي ملللن حيلللت املبلللدأوأكلللن  -1٩
التوّسلللل  ويسللللتند   داخللللل املنملقلللل  نتللللاج  الت للللار  وشللللبكا  اإليأن تللللدع  توسلللل سياسللللاتي  كاتيلللل ،

والنملللو االقتصلللادي   أتريقيلللا إ  النملللو السلللري    الملعللل  ععلللا السلللع  واةلللدما     احلرلللري
للز وهللذا وااللص   اجلنللوب األتريقلل  حيللت يُتوقلل  أن يزيللد اسللتهالع األغذيلل   املنملقلل   ذا   اجملهَّ
__________ 

(22) Economic Commission for Africa, 2015, Economic Report on Africa 2015: Industrializing through 

Trade (United Nations publication, Sales No. E.15.II.K.2, Addis Ababa) ( ،الع نل  االقتصلادي  ألتريقيلا
)منشللورا  األملل  املتحللد ،  (الت للار  عللن طريللق: التصللني  2015التقريللر االقتصللادي عللن أتريقيللا لعللام ، 2015

  ، أديط أكك(E.15.II.K.2رق  املبي  
(23) O Pesce, S Karingi, and I Gebretensaye, 2015, Trade growth prospects: An African perspective, in 

B Hoekman, ed., The Global Trade Slowdown: A New Normal? (Centre for Economic Policy 

Research Press, London)  
(24) P Fortunato and G Valensisi, 2011, Regional trade integration and development opportunities: 

Some evidence from Africa, Trade Negotiations Insights, 10(6):8-9  
  2015الع ن  االقتصادي  ألتريقيا،  (25)
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منللو الملعلل  املرتفلل    املخللروط  أيرللاب  واسللتند  (26)2040سللب  مللرا  حبعللول عللام العاليلل  القيملل  
املالبللط جتللار  الت زئلل    سالسللل مبيعللا  ب مدتوعلل سالسللل القيملل  اإلقعيميلل   تملللويراجلنللوت إ  

  (2٩) ناعا  جتهيز األغذي وشركا   ،(2٨)متاجر التسو  الذايتو  ،(27)  جنوب أتريقيا
أ لغر ملن أن أن األسلوا  اةعيل  نظلراب إ    املشلهد اإلقعيمل   مرحبلاب بله جتديداب أثل ذل  و  -20
 تريقل  جلنلوب األا  معظل  بعلدان    وحتقيلق وتلورا  ح ل  بدرجل  كبلس رتل  املسلتو  الصلناعدع  ت

لقللار  منللذ خللر  مللن ااألجللزاء األالنمللو الصللناع    اجلنللوب األتريقلل  أقللل ممللا كللان ععيلله    وقللد ذللل
  2012-2000الفللت       املائلل  سللنوايب  4  املتوسلل  بعلل   ، إذ21األول مللن القللرن عقللد الئللل أوا

توسلل    املعلل  بسلل ل معللدل منللو  إذ، وكللان أداء قملللارب الصللناعا  التحويعيلل  ععللا اةصللوا اللعيفاب 
 ، وسلل عت العماللل الزراعلل ا هتواسللتوع  قملللارب اةللدما  معظلل  الوذللائف اللل  خسللر    املائلل   1 حنللو
لتنميللل  ألن معظللل  ا احتملللاال   املائللل   وهلللذا يعلللو   ٨,4 عنلللد نسلللب  حنلللو ركلللوداب  ولللال الصلللناع   

 منخفر   أجوري  و إنتاجوذائف غس رمسي  وذا   وذائف اةدما  ه 
نهلللا ملللن تمللللوير ومللل  ذلللل ، يبلللدو أن اقتصلللادا  اجلنلللوب األتريقللل    واللل  جيلللد أكّ  -21

 2015التقرير االقتصادي عن أتريقيا لعام   تكما ذُكر  اإلقعيم  سالسل القيم  ععا الصعيد 
 Economic Report on Africa 2015 of the Economic) لع نل  االقتصلادي  ألتريقيلاالصلادر علن ا

Commission for Africa) ،ملن حيلت  يلهز - إ  جانل  شلر  أتريقيلا - اجلنلوب األتريقل  تل ن
  اإلقعيملل   نتللاجمهيلل  التكامللل اإلأب للذل اةصللائص املميللز  و عتاتللاب الت للاري  واه وتكامعلل هاندماجلل

النملو االقتصلادي، أطعقلت اجلماعل  اإلمنائيل  لع نلوب  وتلدعي وسيع  لتنشي  القمللارب الصلناع  ك
 إجيلادهذل االسلتاتي ي  إ  تعزيلز  وهتد  األتريق    ارون  األخس  استاتي ي   ناعي  مشتك  
اسلللتغالل أوجللله التلللمزر اإلقعيمللل     علللن طريلللققاعلللد   لللناعي  متكامعللل  داخلللل اجملتمعلللا  اةعيللل  

التعلاون  علن طريلق،  ا   ذلل  لعصادرا وحتسني القدر  التناتسي   املرات  لعقيم  اةّقق نتاجاإل
تنمي  ال  تملوير سالسل القيم  اإلقعيمي  عه تدخال  حمدد  األهدا  )إطار سياسإنشاء و ععا 

 ع ماع  اإلمنائي  لع نوب األتريق ( لالصناعي  

 للجميو النمو الشا ل لدىاالصناىية  ايتخدام -رابعاا  
هلللو  اللللذي تقلللودل الصلللادرا  نتلللاجلواالللع  السياسلللا  اليلللوم أن يتوقعلللوا أن اإل ال أكلللن -22

"منللور ) دملل  جللداب املتق شللر   سللياعمعيلل  التصللني    اقتصللادا  اي غللذّ  العللذينوجتللار  املصللنوعا ، 
التكيللز  تلل ن، مللن قبللل لللوح نتللائج مماثعلل   و  الواقلل ، وكمللا حتقيللق عللن  ان(، سيسللفر شللر   سلليا"

حنلللو تصلللدير أو زايد  املشلللارك    سالسلللل القيمللل  العامليللل  املرتبملللل  املوجَّهللل  ععلللا منلللو املصلللنوعا  
ينبغل  ال يعين أنه هذا و  تفر  إ  التصني  والتنمي   مباشر تعقائي  أو مسارا  ال يتيص كلتصني  
__________ 

(26) D Tschirley, S Haggblade and T Reardon, 2013, Africa’s emerging food system transformation, 

White Paper, Global Centre for Food Systems Innovation  
(27) M Morris and C Staritz, 2014, Industrialization trajectories in Madagascar’s export apparel industry: 

Ownership, embeddedness, markets and upgrading, World Development, vol. 56, pp. 243-257  
(2٨) R das Nair and S Chisoro, 2015, The expansion of regional supermarket chains: Changing models 

of retailing and the implications for local supplier capabilities in South Africa, Botswana, Zambia 

and Zimbabwe, United Nations University World Institute for Development Economics Research 

Working Paper 2015/114  
(2٩) P Ncube, S Roberts and T Zengeni, 2016, Development of the animal feed to poultry value chain 

across Botswana, South Africa, and Zimbabwe, United Nations University World Institute for 

Development Economics Research Working Paper 2016/2  
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اتبارب  تدعو احلاج  كألحر  إ بل  عن أسوا  لتصدير منت اهتا  عن البحتلبعدان ا أن تتوقف
أسلواقها و  منت اهتلاو عمعياهتلا  وتقلاب لله أكثلر انتقائيل    اختيلارالبعدان  تكوناستاتي ي  أكثر  هْنج

أكثللر  كانللت هللذل املصللنوعا   وكعمللا -صللنوعا  املوجهلل  حنللو التصللدير املمكللون  أن نظللراب إ  
القيمل   ونصلي  -أترل  كان ذل متملور  ومكثف  تكنولوجيا  كثات  وتملوراب من الناحي  التكنولوجي 

وإ   يلل نتاجمنللو اإلو التغيللس اهليكعلل  أن يسللتحت أكللن  كللان التصللدير  املرللات  اةعيلل  كللددان مللا إذا
   (30)أكن أن كدث ذل  أي مد 

تالبعللدان اللل   ونللورب املشللارك    سالسللل القيملل  العامليلل  أمللر كللل  األمهيلل    هللذا الصللدد  -23
 نتلاجشلبكا  اإل إليهلا حتتلاج الل  القلدرا  مل  متلزامن حنلو ععلايل  نتاجتستملي  أن تملور قدراهتا اإل

أن جتلد نفسلها  يُنتظَلرعمهلام ل العلامل  التوزيل    نسلبياب  مرتفل الدولي  وأن تر  نفسلها ععلا مسلتو  
  أملا ملن منظلور السياسل  الصلناعي ، لع ميل  أكثلر ولوالب  منو عمعي  حتقيقمن  أّكنها  وا  جيد 

ييسللر نشللوء نللورب القاعللد   أن ُكتمللل التم للرد الوتللاء  ملاللل  الشللركا  الرائللد    هللذل السالسللل 
 أنععلللا  الللريع  أدلّللل وال توجلللد غلللس    شلللامع  لع ميللل  الصلللناعي  اللللالزم لتحقيلللق منلللو ممللللرد وتنميللل

 وجللود عللدم ذلللوغللس تكنولوجيلل      تكنولوجيلل تبعيلل   اثراملتعللدد  اجلنسلليا   األعمللالملؤسسللا  
االسلتثمارا  التاسيسلي  ععلا  تنمللويحل  عنلدما  وذلل  ،مساوم  حكومي  وتلدابس سياسلاتي  تعالل 

 ععلا حلدوث ارتقلاء   سالسلل القيمل   أدل  وموع  أوس  من األنشمل  الصناعي ؛ وال توجد أيراب 
ال سللليما   و ترلللملع  بللله،  األمهيللل ، ت نللله ال يلللزال لعدولللل  احلريصللل  ععلللا التنميللل  دور حاسللل  وللللذل 

  (31)ري  دينام حمعي  قوي  وقملارب مشا تش ي  نشوء قاعد   ناعي  نشمل  وأسوا 
شلامع  سيسلتمر   االعتملاد ععلا النشلمل  و الصلناعي  السياسل  الذل ، ت ن إطلار ل وتبعاب  -24

املؤسسللللا  املاليلللل  املمعوكلللل   وكللللذل  ععللللايلللل  اةعيلللل ، نتاجاإلعللللان  والعللللوائص لللللدع  القللللدرا  اإل
تعبر  وخصيص الوتورا  من أجل دع  أولواي  االسلتثمار الملويلل األجلل، وأتملني ، بغي  لعدول 
إطار السياسل  هلذا  ويستخدم املخاطر، وتيسس استيعاب التكنولوجيا  اجلديد   وتعمي الرحبي ، 
بغيلل   العكسللي املناقصللا  مثللل تاي  القملللارب العللام مثللل العملللاءا  و شللاملتععقلل   سياسللا  ال أيرللاب 

لنهلللللوا كلبحلللللت ملللللن أجلللللل اعلللللا  االسلللللتاتي ي  واسلللللتخدام االسلللللتثمارا  العامللللل  دعللللل  القملا
 وتُعللد وتقللاب والصللناعا  األساسللي    البنيلل  التحتيلل ال سلليما   و ، نقللاط االختنللا والتملللوير، وإزاللل  

لتقييلد قلو  السلو ، وإدار  اللدخول إ  قملاعلا   موجَّهل ذا اإلطلار قواعلد لعمناتسل  وسياسلا  هل
يلل ،  للا تيهللا املعكيلل  نتاج ، ومعاجللل  إخفاقللا  التنسلليق، وتنظللي  معكيلل  األ للول اإلالنمللو الرئيسللي
  اثر تبعيلل لالسللتثمار واالبتكللار واالسللتفاد  إ  أقصللا حللد ممكللن ممللا لللذل  مللن  الفكريلل ، دعمللاب 

اإلقعيميل ،  لا    التباينلا عاجلل  اخلاذ تلدابس مل اإلطارستهد  يععا التعع   وعالو  ععا ذل ، 
عن طريلق بلرامج التلدري   أتهيالب مناسباب قو  عامع  مؤهع  إ  احلواتز الرريبي  وتقدمي الدع   ذل 

زيللد مللن األخللذ  ال سلليما كلنظللر إ  القيللود املفروالل  ععللا و ، اململللرو  ويكمللن التحللدي والتععللي  
مللن الوكللاال  العاملل  اململعللوب زيج املللمللن أععللا إ  أسللفل،   إجيللاد املت هلل  ارليللا  السياسللاتي  

األكثللللر املؤسسللللا  احلكوميلللل  األكثللللر انملالقللللاب و األعمللللال ملللل  مؤسسللللا  سللللاوم  املالفعاللللل  بغيلللل  
ععا استخدام طائف  أوس  من تلدابس اللدع  واألدوا  الالزمل  لبنلاء اجملموعلا  القادر   مركزي  ال

   تعال  استاتي ي  تنوي   ناع  إجيادلرمان  الرروري والرواب  
__________ 

(30) P Fortunato and C Razo, 2014, Export sophistication, growth and the middle-income trap, in I Nübler, 

JM Salazar-Xirinachs and R Kozul-Wright, eds., Transforming Economies: Making Industrial Policy 

Work for Growth, Jobs and Development. (International Labour Office, Geneva), pp. 267-287  
(31) R Kozul-Wright and P Fortunato, 2015, Sustaining industrial development in the South, 

Development, 58(4):463−472  



TD/B/C.I/MEM.8/2 

11 GE.17-14102 

مللن تيختعللف الصللناعي    اختيللار القملاعللا  والصللناعا  ذا  الصللع  لللدع  السياسلل أمللا -25
حبسل  اء و االرتقل وقلدرهتا ععلا ملن قبلل بعد إ   خر، وذل  حبس  واال  القلو  املوجلود  تيهلا

 ئللد راركا  وطنيلل  شللإنشللائها حبسلل  ، األكللهاالقتصللادا    ، الديناميلل  وكللذل  ميزهتللا النسللبي 
 تقللللومجلنوبيلللل ، او  أمريكللللا  رئيسللللي    األسللللوا  الدوليلللل   جهللللا  تاععلللل أن تصللللبص قللللادر  ععللللا 
يللل  نتاجل السلللع  اإلاألولويللل  لقملاعلللا  مثلللإبعمللللاء بعلللد ذو قاعلللد   لللناعي  كبلللس ،   الهازيلللل، وهللل

واي، الللل  تلللدرع أوروغللل تعملللدوععلللا سلللبيل املقارنللل ،  واإللكتونيلللا  واملستحرلللرا  الصللليدالني  
كنولوجيللللا ت    وللللال القملاعللللا  العامعللللإ  تعزيللللز راللللها سللللوقها اةعيلللل  الصللللغس ، القيللللود اللللل  تف

ناع  السيارا  قاتي  و عن الصناعا  الث املععوما  واالتصاال ، والتكنولوجيا األحيائي ، ترالب 
    اإلقعيم  نتاجالتكامل اإل قوامهامن إطار أوس  

 - بعللض ععللا تتنملللوييللد  تتملللور  للرور الوقللت ا تترللت هللذل السياسللا  الصللناعي  اجلدوملل -26
ععلللا ُمظهلللر  القلللدر  ، التنميللل  الللل  احلللت   املااللل خصلللائص اسلللتاتي يا   - لللليط كلللل لكلللنو 

الظللللرو  اةعيللل   ولالتفاقللللا  الت اريلللل  واتفاقللللا  و  وملللل  األواللللاربالتكيلللف ملللل  املتغللللسا  الدوليللل ، 
  بعلض اجمللاال  سياسلايت مقيَّلد الثنلائ  واإلقعيمل  واملتعلدد األطلرا  حيلز  دالُصلعُ االستثمار ععلا 

 واحتملال أن تكلون هلذل البعلدان قلد دخعلتععا حني أن التبلاطؤ   البعلدان املتقدمل   ،(32)الرئيسي 
ذل ، جيل  لل وتبعلاب هلذل االقتصلادا    التصلدير إ ملن إمكانيلا   كّدان  تت  من الركود املزمن، 

 تسلت ي أكله وأن اب عدان النامي  أن تصم  سياساهتا الصناعي    هذل البير  ال  تعا  قيودععا الب
أو أدوا  سياسلللاتي  أقلللل عراللل  لعقيلللود الللل  تفرالللها  -هللللا علللن طريلللق اعتملللاد سياسلللا  ابتكاريللل  

 استكشا  مسارا  جديد  لعتنمي  الصناعي   عن طريق و  -االتفاقا  الدولي  
بلللني بعلللدان تيملللا اةارجيللل ، يتللليص التعلللاون     البيرلللالقائمللل  وكلنظلللر إ  القيلللود اجلديلللد   -27

هلللذل  اهليكعلل  لعتحللّول   دعمللاب نتللاججديللد  لتعزيللز الت للار  اإلقعيميلل  والتكامللل اإل اجلنللوب تر للاب 
ي لللذ  وقللد كانللت جتربلل  شللر   سلليا مللن األمثعلل  البللارز  ععللا االنللدماج اإلقعيملل  النللاجص االبعللدان

ملن االتفاقلا  الت اريل   كثلساب وقد أبرمت مناطق نمي  أخلر     (33)  السري نتاجيدع  التحول اإل
جتاريل  أكله داخلل تلدتقا   شلكل   من تقلدم ععلا أرا الواقل ما حتقق  ولكندون اإلقعيمي ، 

بنللللاء إ  بسللللب  عللللدم كفايلللل  الللللدع  املقللللدم  حمللللدوداب    كللللاننتللللاجالتكامللللل اإل  شللللكل و  املنملقلللل 
وسلوء ةدما  املتصع  كلت ار  )مثل التامني و ويلل الت لار (، إ  اي ، واالتتقار نتاجالقدرا  اإل

وععلللا  املاديللل ، والتقعبلللا  االقتصلللادي ، وعلللدم التنسللليق   ولللال السياسلللا   حالللل  البنيللل  التحتيللل 
يللل  اإلقعيميللل ، كالتفاقلللا  الت ار  ولللدَّداب  بعلللدان اجلنلللوب اهتماملللاب بلللد  اللللرغ  ملللن هلللذل العقبلللا ، أ

ملللا نشلللا علللن ذلللل  ملللن  لللعوك  أملللام إ  وذلللل  كلنظلللر إ  الللعف ديناميللل  االقتصلللاد العلللامل  و 
بللني بعللدان اجلنللوب أن يللدع  مبللادرا  التكامللل تيمللا لتعللاون  الت للار  العامليلل    توسلل  موا للع  ال

 ملبللادرا تملللوير هللذل االت للاري اإلقعيملل  مللن خللالل املسللاعد  ععللا تللذليل العقبللا  اللل  عرقعللت 
  البني  التحتيل نشئ  ليا   ويل جديد  لعت ار  وتنمي  يأن   هلذا التعاونوأكن أيراب  ح  ارن 

تركلللز ععلللا بنلللاء  دع  خملللل  تنميللل  أكثلللر طموحلللاب ومملللا لللله كلللل  األمهيللل  أن هلللذا التعلللاون أكلللن أن يللل
 التحول اهليكع  ععا الصعيد اإلقعيم  ععا و  ي نتاجالقدرا  اإل

__________ 

  2014األونكتاد،  (32)
)منشلللور األمللل   : التعلللاون االقعيمللل  ملللن أجلللل التنميللل 2007والتنميللل  لعلللام تقريلللر الت لللار  ، 2007األونكتلللاد،  (33)

 ، نيويورع وجنيف( E.07.II.D.11املتحد ، رق  املبي  



TD/B/C.I/MEM.8/2 

GE.17-14102 12 

لوتللاء ا   أيرللاب  رئيسلل وا  اةعيلل  عنصللر وإيللالء مزيللد مللن االهتمللام لتوسللي  نملللا  األسلل -2٨
إ  زايد   اهلادتللل    هلللذل االسلللتاتي ي  لعتلللدابس حملللوريدور  يوجلللدو   خبملللل  تنميللل  أكثلللر طموحلللاب 

باشللر ، رللرائ  املالتنفيللذ نظللام و  ،املسللاوا    توزيلل  الللدخل مللن خللالل حتديللد حللد أدىن ل جللور
زايدا   حتقيلق  إ  تفرل  بصلور  تعاللسهلذل التلدابس، الل   تهذلتحسني الرعاي   لووا  برامج 

اعد : تهلل  تسللزدوجللاب تللؤدي دوراب ميلل ، نتاجاإل  زايد  الللإ  متوسلل  مللا تكللون   األجللور أقللرب 
قللين لتقللدم التايلل  مللن خللالل نتاجاإلحتقيللق حتسللينا    ععللا احلفللال ععللا الملعلل  الكعلل  وحتفللز 

عقلل  املتعاسللا  النشللمل  زايد  العماللل    القملللارب العللام، إ  جانلل  السيكمللا أن   لملعلل  ك املللدتورب
هل  أيرلاب ل، ثنلاء العملأالرمسل  والتلدري    إ  تنميل  املهلارا  ععلا املسلتو  واهلادت سو  العمل ب

   اا  أي استاتي ي  من هذا القبيل  رئيس  عنصر  
سالسل  من أجل نتاجاإلاالستفاد  من الرواب  االستاتي ي  القائم  بني ومن األمهي   كان  -2٩

  هلللذا  تلللؤدي دوراب اسلللتاتي ياب لسياسلللا  الت اريللل  أن  القيمللل  العامليللل  أو اإلقعيميللل  والملعللل  اةعللل  
لالتفاقللا  الدوليل ، أكللن  ايل  األسلوا  اةعيلل  لعسلع  النهائيلل  وخصيصلها لعشللركا   وتقلاب ت السليا  

املتبعللل    حالللل   االهتلللداء كأُلسلللطاةعيللل  بغيللل  بنلللاء القلللدرا  وإاتحللل  اللللتعع  كملمارسللل  ععلللا أسلللاا 
  كلتوريلللد إ شلللركا  االسلللتثمار األجنللل  املباشلللر قيلللام)وملللن مث واللل  قيلللود ععلللا  الوليلللد الصلللناعا  

وعللالو   بعللض املنللاطق االقتصللادي  اةا لل  أو اجملمعللا  الصللناعي (  عللن طريللق األسللوا  اةعيلل  مللثالب 
أدا  قويلل  لللدع  هللذل االسللتاتي ي  وينبغلل  احلفللال تشللكل ععللا ذللل ، ال تللزال املشللتاي  احلكوميلل  

بلدء يتمثلل   تدابس بناء القدرا ، ووال  هلد  واالص اجلم  بني ذل  وبني ينبغ   غس أنهععيها  
يتهلللا إنتاجالشلللركا  ععلللا زايد   ه يسلللعمعيلللا  التصلللدير   غرلللون إطلللار زملللين معقلللول ألن ذلللل  

وإثيوبيلللا مثلللال  علللايس احلديثللل  املتكنولوجيلللا و الو  نتلللاجاإلعمعيلللا  وععلللا الو لللول إ  وقلللدرهتا التناتسلللي  
 ب  اسللتاتي ياب ت  تللر ععللا ذللل : تسياسللاهتا الصللناعي  بشللان القملاعللا  التصللديري  ذا  األولويلل جيللد
  (34)اةعي  السو وحتم    الوقت نفسه ، واتز السياسا  ال  تش   ععا الصادرا حب

 قضاا للمناقشة -خا ساا  
 مناقش  القرااي التالي : يود املشاركونر ا  -30

قللدراهتا  لع ميلل  ولتنميلل مللا الللذي أكللن أن تفععلله البعللدان لتعزيللز منوهللا الشللامل  )أ( 
 ؟ل الصادرا الذي تقود لعنمو الفرا اةامد عاملي  الت ار  ال ال تتيصي  اةعي  عندما نتاجاإل

 مفهوم اإلقعيمي  اإلمنائي ؟ لتملبيقما ه  أترل طريق   )ب( 
حبيلت تصلبص السياسل  الصلناعي  سالسل القيم  العامليل  اإلطلار اإلمنلائ   تغّس هل  )ج( 

 لعبعدان النامي ؟ النشمل  غس ذا  أمهي 
ملللا هللل  الشلللروط الللل  ملللن شلللاهنا أن  كلللن سالسلللل القيمللل  اإلقعيميللل  ملللن أن  )د( 

 عمعي  االندماج اإلقعيم ؟   إطارلعنمو والتحول اهليكع   تصبص حمركاب 
لالسللتفاد   جتللارب اجلنللوب األتريقلل  اسللتقاؤها مللندروا اللل  أكللن الللمللا هلل   )هل( 

   اإلقعيم ؟جنتااالندماج اإلمنها   حتقيق 
    

__________ 

(34) C Staritz, L Plank and M Morris, 2016, Global Value Chains, Industrial Policy and Sustainable 

Development: Ethiopia’s Apparel Export Sector (International Centre for Trade and Sustainable 

Development, Geneva)  


