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 :سالسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية
 ضافة في قطاع الصناعة التحويميةمحاور تعظيم القيمة الم
 في سورية 

زياد أيوب عربشد.  **  *   أحمد صالحد.  
 ممخصال
ط يعػػة اتنتػػال والت ػػادؿ التجػػا ص يلػػل الصػػعيد هػدؼ هػػاا ال إػػ  هلػػل غيػػـ الت يػػ  غػ  

العػػالم  ويليػػة نشػػو  لقلػػؿ القيمػػة العالميػػة وتشػػ ّلياز غهػػقه يػػف ه ػػ ا   هميتيػػا غػػ   لػػـ 
الػػػت اتيجيال النمػػػو والتنميػػػةز ولاصػػػة غػػػ  الػػػدوؿ الناميػػػة ومنيػػػا لػػػو ية   مػػػا   ػػػ   دو  

  هػػػػاس اللقلػػػػؿ الليالػػػػال الصػػػػنايية وتػػػػدلؿ الدولػػػػة غػػػػ  تإديػػػػد ط يعػػػػة االنلػػػػ اط غػػػػ
ومتطل ال تإقيقػ   تإلػيف منػاال االلػت ما  والليالػال التجا يػة ودو  الشػ  ال الصػ ي   
والمتولػػػطة  وايتمػػػد ال إػػػ  يلػػػل مػػػنير التإليػػػؿ المقػػػا ف والتإليػػػؿ الوصػػػ   غػػػ  لػػػ يؿ 
الوصػػػػوؿ هلػػػػل غيػػػػـ  يمػػػػؽ القتصػػػػاديال لقلػػػػؿ القيمػػػػة ودو هػػػػا التنمػػػػوص  غانطققػػػػا  مػػػػف 

لقطػػاع الصػػناية التإويليػػة غػػ  لػػو ية ومقومػػال تع يػػ  تناغلػػية  تشػػليا الوهػػر الػػ اهف
القطػػاع  لّػػ ز  ظيػػ  ال إػػ   هميػػػة التػػدلؿ ال عػػاؿ مػػف ق ػػػؿ الإ ومػػةز غػػ  مإػػاو  غعليػػػة 

ر  يػػا لػػو ية تػػمإػػدد  مػػف غػػ وع النشػػاط الصػػناي ز واتغػػاد  مػػف الميػػ ال النلػػ ية التػػ  تتم
هياد  اتيما ز والؾ همف لػياؽ تط يػؽ وال  ا ال امنة الت  لتت لو  مر تولر يملية 

نشػػا  العناقيػػد الصػػنايية التػػ  تػػ  ط المنتجػػيف  مػػدلؿ لقلػػؿ القيمػػة العالميػػة وم اإليػػاز واا
الدوليػػػػة لتعظػػػػيـ القيمػػػػة المهػػػػاغةز و يػػػػاد   غػػػػ  ملتلػػػػؼ الم اإػػػػؿ وتلتػػػػـ   ات ػػػػاع المعػػػػايي 
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لياـ الصػناية ه التصدي  وتل يض اله ط يلل التي اد الللر الوليطة والجاه   وتع ي 
 التإويلية غ  تإقيؽ النمو الملتداـ 

 
لقلؿ القيمة العالميةز الليالال الصناييةز العناقيد والتجمعال  الكممات المفتاحية:

 الصناييةز النمو اات  الدغرز الت ادؿ التجا ص 
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Global value chains and industrial policies: 

Axes of maximizing added value in the 

manufacturing sector in Syria 
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**
 

 

Abstract 

This research aims to understand the change in the nature of 

production and trade exchange at the global level and the mechanism of 

the emergence and formation of global value chains, in addition to 

highlighting their importance in designing growth and development 

strategies, especially in developing countries, including Syria. It also 

highlights the role of industrial policies and the state’s intervention in 

determining the nature of engagement in these chains and the 

requirements for achieving it, such as improving the investment climate, 

trade policies, and the role of small and medium enterprises. The research 

relies on the method of comparative analysis and descriptive analysis in 

order to reach a deeper understanding of the economics of value chains 

and their developmental role. Based on the diagnosis of the current 

situation of the manufacturing sector in Syria and the components of 

enhancing the competitiveness of the sector as a whole, the research 

shows the importance of effective intervention by the government, in 

specific actual axes of the branches of industrial activity, and taking 

advantage of the comparative advantages that Syria enjoys and the 

potential opportunities that will crystallize with the expansion of the 
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process of re Reconstruction, in the context of applying the approach to 

global value chains and their stages, and establishing industrial clusters that 

link producers in various stages and are committed to following international 

standards to maximize value added, increase exports, reduce pressure on 

importing intermediate and ready-made goods, and enhance the contribution 

of the manufacturing industry to achieving sustainable growth. 

 

Key words: global value chains, industrial policies, industrial  

clusters   and bunchs , self-propelled growth, trade exchange. 
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 يتهامهماهية سالسل القيمة العالمية وأ مقدمة:ال
  وهنتػال لػلعة هلػل لللػلة م اإػؿ  (Value Chain)يشػي  مصػطلس لقلػؿ القيمػة 

لقلػػؿ القيمػػة  تػػيدص  و 1غػػ   ػػؿ م إلػػة قيمػػة هػػاغةيػػتـ هإيػػ   اؽ تُ ػػاع غػػ  األلػػو  لدمػػة
  ونيا ومناغع  العالمية دو ا  ميما  غ   نماط التجا   العالمية لجية ت اليؼ الت ادؿ التجا ص

لػ ؿ؛   ص مػف لأل و )لأليلػل نتػال غ  يملية اتة تا عيلم اإؿ التلتإدد التموهر األم ؿ 
لل  يػف تػاه  لللػلة القيمػة هػ  جملػة  ز غػنفّ (Porter)2غوغػؽ ب ػو ت ب ؟ يف تأت  الللر واا

  نشػػػػػػػطة مت ا طػػػػػػػة اال ايتمػػػػػػػاد مت ػػػػػػػادؿز التػػػػػػػ  يم ػػػػػػػف تقلػػػػػػػيميا هلػػػػػػػل  نشػػػػػػػطة  وليػػػػػػػة

(Primaryactivities)و لػػ د دايمػػة ز (Support activities) تشػػي  األولػػل هلػػل  ِهاْ ز
ال انيػػػة  د  تعػػػ غػػػ  إػػػيفز نػػػتروالتلػػػويؽ ولػػػدمال الم والعمليػػػال والتصػػػنير اتمػػػداد الػػػدالل 

وال نيػة التإتيػة  تو يػد المػواد األوليػة والصػيانة وقطػر ال يػا مجموية  نظمػة غ ييػة ل نظاـ 
دا   المػػوا د ال شػػ ية لشػػ  ال ال اةػػد  هػػ  التػػ  از غـ  مػػف  هػػو   للشػػ  ة وتطػػوي  الت نولوجيػػا واا

 Creating a cost) مػػػف لػػػقؿ هيػػػاد  تشػػػ يؿ لللػػػلة القيمػػػةتنشػػػل  ميػػػ   الت ل ػػػ  

advantage based on the value chain)  ػالت  ي  يلػل تإليف  داةيا و يػاد     اإيػا و 
مػػػة ليػػػا هلػػػل شػػػ  ال  و دوؿ   تعييػػػد األنشػػػطة األقػػػؿ مقو ز ليػػػاس اللللػػػلة نشػػػطة معينػػػة 

التػػػ   ويالغيػػا تتهػػمف الصػػػنايال التإويليػػة مةػػال األنشػػػطة زغعلػػل لػػػ يؿ الم ػػاؿ   لػػ د
تُ     همية التلصػا وغقػا  لقلؿ القيمة العالمية غغييا المدلقل هلل مل جال   تإّوؿ
ت ػايف ملػا  اتنتػال و تإديػد  م ليػة ز  تناغلػية يػ الو ي ية تإويليا هلػل م زالنل يةي ال للم

   موقر الج  اغ  لياتماي  ال غهقه يف زنتال ي   ال لدافيواةد يوامؿ ات
 زغػ  الصػنايال التإويليػة تإليؿ لقلػؿ القيمػة العالميػة يلػل التناغلػية اقتص   داية  

و صػػػػ س اللػػػػمة ال ػػػػا    لمنتػػػػال وااللػػػػت ما   زول نػػػػ  يشػػػػمؿ ادف العديػػػػد مػػػػف الصػػػػنايال

                                              
1 Antràs,P and Gortari,A. (2017), On the Geography of Global Value Chains, NBER 

Working Paper No. 23456. 
2 Porter, M.(1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance, New York: Free Press. 



زياد عربشد.     -أحمد صالحد.     ...محاور تعظيم القيمة سالسل القيمة العالمية والسياسات الصناعية  

 

14 

 

نػػ  تق يػػ  لمنظمػػة االغػػاد  مػػف يواةػػد الت ػػادؿ التجػػا صز  مػػا ي يّ  هميػػة الػػل نظػػ ا  العػػالمييفز 
يلمس التإليؿ المتقدـ للقلؿ القيمة  تإقيػؽ الم يػد مػف غػ ا النمػو  ِهاْ ز 3التجا   الدولية

هلػل األلػواؽ العالميػة ي ػ   ااتلييؿ الن  يف غهق  والتش يؿ ولاصة غ  ال لداف الناميةز 
تاإة االغاد  مف التقدـ ا مف و زلتقن  غ  الدوؿ المتقدمة تل يض ت اليؼ اتنتال والتو ير واا

تدمػػال الشػػ  ال الصػػ ي   والمتولػػطة غػػ   دلػػيق   يعػػد   صػػ س  مػػا   ػػ  ال ػػيض المع غػػ   
منيجيػػة لقلػػؿ  دمػػالن  يشػػ ؿ هطػػا ا  للتإػػدي  والتطػػوي  والتنميػػة ز  ونػػ اتنتػػال العػػالم 

القيمة العالمية غػ   لػـ الليالػال االقتصػادية وتإديػد ال ػايليف االقتصػادييف ودو هػـ غػ  
غيػػػػـ دينامي يػػػػة التإػػػػوؿ للصػػػػنايال يلػػػػل و زنػػػػدمال اال نػػػػا  القػػػػد ال لمواجيػػػػة متطل ػػػػال 

تعتمػػػد التوجيػػػال الليالػػػاتية يلػػػل ز  إيػػػ  4وتإديػػػد مػػػواطف التناغلػػػية زلعػػػالم الملػػتود ا
وجػػػا  االلػػػت ما ال  زالميللػػػاتية ال يةػػػة التػػػدلؿ الإ ػػػوم   نمػػػاط و  زط يعػػػة الصػػػنايال

 العالميػػػػػةز  ػػػػػوف لقلػػػػػؿ القيمػػػػػة 5وتإػػػػػدي  ال نػػػػػل التإتيػػػػػةز   لػػػػػماؿ ال شػػػػػ صالي  وتطػػػػػو 
(Global Value Chains: GVCs)  ّنمػػاط التجػػا   العالميػػة واتنتػػال  ف تطػػو ت ػػي 

والتناغلػػػػػػية والليالػػػػػػال الصػػػػػػنايية والتشػػػػػػ يؿ والت نولوجيػػػػػػا التػػػػػػ  تعيػػػػػػد تشػػػػػػ يؿ التنميػػػػػػة 
   وصياغتيا وااللتدامة

؛ Intermediate Goods) اد إجػـ تجػا   اللػلر الولػيطةلقؿ العقػديف األليػ يف ا دغ
اللػػلر الملػػتو د  ) شػػ ؿ لػاا الم ونػػال وقطػػر ال يػػا ؛ إجػػـ وقيمػة اد الإػػدود وا دي ػ  

يػػاد  تصػػدي ها تشػػي  اتإصػػا ال العالميػػة هلػػل ت ػػوؽ قيمػػة الصػػاد ال العالميػػة مػػف  ِهاْ  زواا
مػػف اللػػلر التجا يػػة غيػػ   %51)  وؿ مػػ  تلػػؾ النياةيػػة وال  لػػمالية يػػف اللػػلر الولػػيطة 

                                              
3 WTO. (2012), World Trade Report 2012 Trade and public policies: A closer look at 

non-tariff measures in the 21st century. World Trade Organization, Geneva. 
4 Bamber, Penny and Karina Fernandez-Stark. 2013. Global Value Chains, Economic 

Upgrading and Gender: The Horticulture Industry. World Bank. Washington, D.C.  
5 Frederick W. Mayer & Nicola Phillips (2017). Outsourcing governance: states and the 

politics of a global value chain world, New Political Economy, 22:2, 134-152. 



   0202-العدد األوؿ -63المجلد  -والقانونيةمجلة جامعة دمشؽ للعلـو االقتصادية 

 

15 

 

 اللػػػنواللػػػقؿ  ةاللػػػلر الولػػػيطة لػػػل مػػػ ال غػػػ  يلػػػي    مػػػا تهػػػاي ل تجػػػا  6الن طيػػػة؛
مقا ػػؿ    ػػر مػػ ال و ػػق  مػػ ال  زنإػػا  العػػالـمقا ػػؿ    ػػر مػػ ال غػػ   قيػػة   1995-2013

غقوايػػد ال يانػػال الإدي ػػة الصػػاد   يػػف مجمويػػة  يلػػل التػػوال  غيمػػا يتعلػػؽ  اللػػلر النياةيػػة 
ويػػة مػػف ال لػػداف ) يانػػال مػػف المنظمػػال الدوليػػة يتػػيس غيػػـ لقلػػؿ القيمػػة العالميػػة لمجم

WIDO
االقتصػػػػادال  هػػػػإل  ِهاْ ز ؛اه قطػػػػاع انتػػػػال  ةيلػػػػ 15دولػػػػة ي ػػػػ   43وتشػػػػمؿ  ز7
 ص إل لقؿ العقد األوؿ مف الق ف غ  لقلؿ القيمة العالميةز و  ميما   الي ا   لدينامي يةا

الإػػػال  مصػػػد ا   ةيلػػػا  لللػػػلر التإويليػػػة الولػػػيطة والنياةيػػػة  الصػػػيف والم لػػػيؾز واللػػػلر 
نشػػو   نمػاط جديػػد  مػف العققػػال االقتصػػادية  مػػا  لػيمل غػػ    األوليػة  ال  ا يػػؿ و ولػيا

و صػػػ س جليػػػا  دو  الصػػػيف ومجمويػػػة ال ػػػ ي س غػػػ   زجنػػػو -الدوليػػػة المتم لػػػة غػػػ  جنػػػو 
  8صياغة النظاـ العالم  الجديد

غيػػـ ط يعػػة األلػػ ا  ال امنػػة للػػؼ ُ نػػل اتنتػػال العالميػػة الجديػػد  وشػػ  ال الػػ  ط  هفّ 
 يف وهمف الش  ال )و همية التش يؾ  يف الجامعال وم ا   التد ي  المينػ  والشػ  الز 

Networking)،    ي ػػػػ  ال لػػػػداف ا  يموديػػػػ تج يةػػػػا  وتنظػػػػيـ اتنتػػػػال المجػػػػ (Vertically 

Fragmented )  يػػ د  ِهاْ  صػػ س لػػمة  لالػػية(Baldwin & Venables, 2010)  ّف 
 و  تجمير الم ونػال مػف مصػاد  ملتل ػة  ا  متتا ع ا  ين  وتي تش يقه ا م اإؿ تش يؿ القيـ همّ 

 نػا  القػد ال دو  الدولػة غػ    ػ    هميػةتز مػف هنػاو   9ا هقليميػة  و يالميػةه  هّمػ مف  ـّ و 

                                              
6 APEC Policy Support Unit, 2016. Promoting SMEs’ Integration into Global Value 

Chains in Major Industries - Comprehensive Policy Report, APEC. Lima, Peru. 

الت  جيدل منظمة التنمية  ؛World Input-Output Database: WIDOبالويدوب ) ايتمادا  يلل قايد   يانال 7 
% مف الناتر 63دولة تم ؿ  57؛  تقديميا لتشمؿ WTOومنظمة التجا   العالمية ) ؛OECDاالقتصادص ) والتعاوف

ز إي  تش ؿ  نماط األنشطة ود جة االنل اط والعواةد المت ت ة منيا ايت ا ال ليالاتية ميمة يلل 2016العالم  غ  
 صعيد تنوع االقتصاد وت  ي  لوؽ العمؿ 

8 UNIDO, 2015, Global Value Chains, Development and emerging economics, working 

paper 18, Vienna International Centre.  
9 Baldwin, R. Venables, A. 2010. Spiders and snakes: offshoring and agglomeration in the 

global economy, NBER Working Paper No. 16611. 
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والتنػوع  والػطة للػؽ  و ديػـ القطايػال وديـ التناغلػية والتوجػ  نإػو التلصػا النويية 
 ػػ   دو  المشػػ ويال الصػػ ي   وي زتلػػؾ اال ال  ػػا   العاليػػة و  زالجديػػد  ياليػػة اتنتاجيػػة

غػ  و ش ؿ لػاا  المنتجيف يم ف تع ي  لقلؿ القيمة مف لقؿ ديـإي   زوالمتولطة
غػػ  الإالػػة ) مػػا غػػ  م إلػػة هيػػاد  ال نػػا   و زإػػاؿ تعػػ ض ال لػػد المعنػػ  أل مػػال جوه يػػة 

ا  غ   يماؿ غي  هنتاجية  و غ  لقؿ هدمال قو  العمؿ الموجية لا قمف والؾ  زاللو ية؛
مجػػػاالل انتػػػاخ هػػػمف لا طػػػة الػػػت ما  هلػػػل  10متنػػػا    نشػػػطة   اييػػػة م ع ػػػ   و و شػػػال 

نػػال النلػػير الصػػناي  وتإقيػػؽ النمػػو ااتػػ  ـ م و ي ومنظومػػة صػػنايية مت املػػة تلػػمس  ػػتق
    اغة فو المنتج  يد منيا لية يو مناغر الدغرز 

 :مشكمة البحثسادسًا: 
 يدصيػػدو  لقلػػؿ القيمػػة العالميػػة  صػػ س الت يػػ ال العالميػػة يلػػل صػػعيد اتنتػػال  مػػر

ياد  تش يؿدو ا  ميما   ي ػ ض هػ و   غيػـ ز و  ّليػا النلير الصػناي  لل لػداف غ  تش يل  واا
 ػػػػوف وصػػػػياغتيا هػػػػاس الت يػػػػ ال و ي يػػػػة االغػػػػاد  منيػػػػا غػػػػ   لػػػػـ الليالػػػػال االقتصػػػػادية 

تعنػ  العػود  هلػل ليالػال هإػقؿ الػوا دال  و النمػو الموجػ   لػـ تعػدالليالال الصػنايية 
يجػ   ف يم ػؿ موقعػا  هػمف لقلػؿ القيمػة   لّػ االقتصاد تموهر الش  ال و  التصدي ز غ

(Baldwin, 2011)
11
إيػ  ت مػف مشػ لة العديػد  تع ي   يةة العمػؿ الموا مػة  غهقه يف .

 ػػػؿ  يهػػػا الظػػاه   لػػػيس غقػػػط النلػػ ية  يػػػ المػػف االقتصػػػادال غػػ  هػػػ و   االغػػػاد  مػػف الم
 ل ػفّ  مإليػا  ويالميػا  و ينيػا ال امنة وغ  تعظػيـ يواةػد التشػا ؾ هػمف الصػنايال  ي الالم
للمواد  ا  األولية مف الصناية وما اؿ مصد   مف الدوؿ النامية ما اؿ غ  الم اإؿ اه   ي   اه يدد

األولية دوف تإقيؽ القيـ المهاغة الت  تم ن  مف التد ل و لوغ النمو الملتداـز ال ػؿ ي قػل 

                                              
10 OECD and World Bank, 2015. Inclusive Global Value Chains: Policy options in trade 

and complementary areas for GVC Integration by small and medium enterprises and low-

income developing countries. OECD publishing. 
11 Baldwin, R. 2011. Trade and industrialization after globalisation’s 2nd unbundling: 

How building and joining a supply chain are different and why it matters, CEPR 

Discussion Papers 8768. London. 
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غ  التقل ال  لػعا  اللػاـ غػ  اللػوؽ الدوليػة  و غػـ تمتػر لػو ية  ػن   صػناي  و تػو   لي اه 
الم اإػؿ األوليػة  قطػاع الصػناية التإويليػة مػا اؿ إ ػيس االنتالز غنفّ  العديد مف مدلقل

 و غػػـ  فّ زلػػـ ت ػػف موجػػود   يلػػل لا طػػة القػػيـ المهػػاغة العالميػػة   ػػدوؿ   مقا نػػة   زلتصػػنيرل
نػػتر يػػػالم  يػػا  ا ػػػر م أنّ  تتمتػػر  يػػػا لػػو ية والتػػػ  لػػيس  قليػػػا يػػػ اليتمتػػر  م اقتصػػادها ال

واللػػياؿ   يلػػل لػػ يؿ التإديػػد صػػناية اتلػػمنل والإديػػدغ  لػػدييا مػػدلقل اوتتػػو  زل يتػػوفل
غ   اوالػػت قؿ المػػوا د والمػػواد األوليػػة المتػػو  زالمطػػ وخز  يػػؼ يم ػػف ت جمػػة ال ػػ ا ال امنػػة

غػػػ  تإقيػػػؽ التنميػػػة الصػػػنايية المطلو ػػػة  نلإػػػاخ لاصػػػة مػػػر تولػػػر يمليػػػة هيػػػاد  ال نػػػا  
 واتيما  غ  لو ية؟

 :أهمية البحثسابعًا: 
لميػػػػػة ودو  الليالػػػػػال اه ػػػػػ ا   هميػػػػػة لقلػػػػػؿ القيمػػػػػة العتتجلػػػػػل  هميػػػػػة ال إػػػػػ  غػػػػػ  

شػػ  ال الصػػ ي   والمتولػػطة ُ نل اتنتػػال ودو  الو شػػ ؿ لػػاا غيمػػا يتعلػػؽ  ػػػ زلصػػناييةا
 ف الموهػوع  واللػّيماميػةز لػ ؿ االنلػ اط غػ  اللقلػؿ العال غهقه يػف ايهػاخ زغ  الؾ

غقػػ  للشػػ  ال العالميػػة نتشػػا  األتولػػر االا تلػػ   لمػػا    يػػ ا  غػػ  اللػػنوال األليػػ   نتيجػػة 
  العقد األلي  مػف القػ ف الت  لادل غ وااالندمال العامودص ويمليال االلتإموجة ا  عد

قتصػػػاد اللػػػو ص هػػػمف ال وا ػػػل الوطنيػػػة نػػػدمال العػػػالم  لقوانطققػػػا  مػػػف  هميػػػة اال الماهػػػ  
ليالػال التإ يػ  غيػ  المػد وس التػ  لجػال ليػا العديػد مػف  ال ػاؽواللصوصية اللػو ية  عػد 

  ال إػػػ  غػػػ  ج ةػػػ   ّ ػػػ الػػػدوؿ مقا نػػػة  ػػػدوؿ ت نػػػل ليالػػػال صػػػنايية معتمػػػد  يلػػػل الػػػاالز
لمجمويػػػة لػػػؿ القيمػػة قالتط يقػػ  يلػػل شػػػ خ  ي يػػة ولػػػول لػػو ية غػػػ  الم اإػػؿ المتقدمػػػة مػػف ل

 الت اتيجية ملتا   مف غ وع النشاط الصناي  التإويل ز لاصة ألهميتيا غ  الم إلة المق لة 
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 :فرضيات البحثثامنًا: 
لقلػػؿ القيمػػة إالػػمة لجيػػة التإػػدي   لالػػية م ادهػػا  ف  نطلػػؽ ال إػػ  مػػف غ هػػية  ا

دو ا  مإو يػا   يدصالليالال الصػنايية تػ ز و فّ المإل  لل لد المعن  والتطوي  غ  االقتصاد
التطػػػو  الت نولػػػوج  والمع غػػػ  المتلػػػا ع  افّ  ِهاْ ز لتإقيػػػؽ االنػػػدمال غػػػ  االقتصػػػاد العػػػالم 

ليلػػػيـ غػػػ  لػػػ ول العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ مػػػف التصػػػنيرز ال  ػػػؿ ت ايػػػد التيمػػػي  مقا نػػػة   ػػػدوؿ  
يتمادهػػػػا يلػػػػل موا دهػػػػا الػػػػل ل وتلػػػػلؾ ملػػػػا ا  صػػػػايدا  غػػػػ  التنميػػػػة الصػػػػنايية نتيجػػػػة 

والػػػت قليا لل ػػػ ا التػػػ  تتيإيػػػا يمليػػػة التشػػػميؿ  النظػػػاـ العػػػالم  وغػػػؽ مصػػػالس ال لػػػدز ز
و ػػ و   زمػػر ت يػػ   قػػؿ م  ػػ  العػػالـ مػػف ال ػػ   والشػػماؿ  اتجػػاس الشػػ ؽ والجنػػو  لاصػػة  

 ل يف  غ  العقديف األ ةتعدد  قطا  النمو العالم ز الت  لـ ت ف متاإ غ ا جديد  
 :منهج البحثتاسعًا: 
االقتصػػػػادية  ال إػػػػو هػػػػـ أل قػػػػ ا   نقديػػػػةالمػػػػنير الوصػػػػ   التإليلػػػػ  مػػػػف لػػػػقؿ  اّت ػػػػر
تناولػػػػل لقلػػػػؿ القيمػػػػة   مػػػػا غييػػػػا تلػػػػؾ التػػػػ  زالنوييػػػػة المتلصصػػػػةوالد الػػػػال الإدي ػػػػة 
مناقشػػػة  هػػػـ اللقصػػػال المع غيػػػة التػػػ  توصػػػلل ليػػػا النقاشػػػال ال   يػػػة مػػػف و  زالعالميػػػة
هػػمف هطػػا  لقلػػؿ القيمػػة  دو  الليالػػال الصػػنايية غػػ  تإقيػػؽ االنػػدمال يػػفالجديػػد  

العالميػػةز وانع ػػاس الػػؾ يلػػل ام انيػػة الػػت قؿ لػػو ية لل ػػ ا ال امنػػةز  عػػد تقػػديـ قػػ ا   
تإليلية لواقر اليي ؿ الصػناي  الإػال ز و ي يػة النيػوض مػف م اييػؿ الإػ   يلػل قطػاع 

 ة المطلو  تع ي ييا لتإقيؽ التنمية الصنايية وتإقيؽ القيـ المهاغ زالصناية التإويلية
 :النظرية القتصادية واقتصاديات سالسل القيمة: أولً 
غ  الػدوؿ الصػنايية والمتقدمػة هلػل ( Know-now) تم يف تدغؽ المع غة ال ي ية عد  يُ 

غػػػ  تإديػػػد دو  لقلػػػؿ القيمػػػة غػػػ  التنميػػػة الصػػػناييةز  إالػػػما   يػػػامق   تلػػػؾ األقػػػؿ تقػػػدما  
 االنهماـ هلػل اللقلػؿ دوف الإاجػة هلػل  ناةيػا مػف  غالط يؽ هلل التصنير  ص س م غوال  

إيػػػ  يػػػتـ الت  يػػػ  يلػػػل ميػػػاـ مإػػػدد  غػػػ   زالصػػػ    مػػػا غعلػػػل اليا ػػػاف و و يػػػا الجنو يػػػة
وهػػاا يلػػيـ غػػ  تل ػػيض  زؿمػػف القيػػاـ  ننتػػال اللػػلر واللػػدمال  شػػ ؿ  امػػ اللللػػلة  ػػدال  
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وت ػ ض العولمػة و ػو   االتصػاالل تإػديال   ؛Sunk Cost) 12الت اليؼ ولاصة ال ا قػة
   ػػ  مػػف لػػقؿ م يػػـو الشػػ  ال  تػػدّلقه  لالػية  مػػاـ الشػػ  ال التػػ  تتطلػػ  تػػدلؿ الدولػة 

و يػػاد  ملػػتود إمايػػة المل يػة ال   يػػة والماديػػة مػػف جيػػة  لػػ د  إيػػ   زوالتػ ا ط مػػف جيػػة
اؿ  ػػيف الوإػػدال اتنتاجيػػة المتػػأ    ي ػػ  تػػول  الشػػ  ال ال اةػػد   هميػػة قصػػود للػػ  ط ال ّعػػ

 الموقػر  هميػة لهػماف التػدغؽ التجػا ص ايتمػادا   ومف  ـّ ييدصاللقلؿ غ   لداف ملتل ة  
يجػػ  تإلػػيف  مػػف  ػػـّ ز و اؿال ّعػػ االقتصػػادص نػػدماليلػػل ميشػػ ال التناغلػػية وليالػػال اال

 هػػـ معيقػػال انهػػماـ الػػدوؿ األقػػؿ نمػػوا  هلػػل لقلػػؿ القيمػػة   وصػػ    إػػدمنػػاال االلػػت ما  
مػػر  ز  ػػا   االلػػتلداـ واتنتاجيػػة يػػ ع  والنقػػؿ وتل ػػض ت ػػاليؼ الوقػػل والشػػإف هػػ و يا  ل

ن  زوت ادؿ المعلومال زاال ت ا إماية إقوؽ االلت اع و غة نظاـ لصيا  العقود  ااواا
(Gereffi et. al, 2005) يػػ د

االنتقػػاؿ هلػػل  نشػػطة  هػػو جػػوه  يمليػػةالتإػػدي    فّ  13
يلػػل  ف يشػػمؿ  ػػق  مػػف العمليػػال والمنتجػػال والوظػػاةؼ والقطايػػال  زاال قػػيـ مهػػاغة  يلػػل

 وهػػػػاا يإتػػػال هلػػػػل غيػػـػ ط يعػػػػة يمػػػؿ الشػػػػ  ال زهػػػػمف شػػػ  ال اتنتػػػػال العػػػالم والشػػػ  الز 
قليميا  ويالميا   مف  ـّ و  زويققاتيا ال ينية وماهيتياز   14تشليا مناال االلت ما  مإليا  واا

 
                                              

 الت اليؼ ال ا قة ه  الت اليؼ الت  تـ تإمليا غ  وقل لا ؽ وال يم ف الت دادها   12
13 Dahlan, J. 2015, Upgrading in Global Value Chain of Malaysian Aviation Industry, 
Procedia Economics and Finance. Volume 31, 2015, Pages 839-845 
14 Gereffi, G., J. Humphrey and T. Sturgeon (2005), “The governance of global value 
chains”, Review of International Political Economy 12(1), 78-104. 
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 ؛Duke)لم  ػػ  د الػػة العولمػػة والإو مػػة والتناغلػػية غػػ  جامعػػة  يعػػ ض تق يػػ  مػػا 
المشػػػػا ير الصػػػػ ي    األ  عػػػػة األلالػػػػية التػػػػ  تشػػػػ ؿ معيقػػػػال غػػػػ  وجػػػػ  نمواجػػػػا  لألقػػػػانيـ

 -التنلػػػػػيؽ -التػػػػػد ي  -هلػػػػػل األلػػػػػواؽ ػػػػػاا والتػػػػػ  تتم ػػػػػؿ غػػػػػ  الن؛ SMEs) والمتولػػػػػطة
لػل الػ  ط  ػيف و هلل األلواؽ  لالا  للتهميف غػ  لقلػؿ القيمػة  ااالن  يعد   ِهاْ   15التمويؿ اا

تػػدويؿ األنشػػطة  يعػػد  المنتجػػيف وال ػػاةعيف و شػػ ؿ لػػاا غػػ   لػػواؽ المنتجػػال ال  اييػػة  و 
ل  دّ  غقػػػد  ؛MNCs) الشػػػ  ال متعػػػدد  الجنلػػػية نمطػػػا  شػػػاةعا  غػػػ  العقػػػد األليػػػ  ونشػػػو 

تلجػأ الشػ  ال اللػايية ل يػاد   ِهاْ  زت نولوجيا المعلومػال هلػل نقػؿ لػ ير ولػيؿ للمعلومػال
 و يػػػػػػػاد  الم ونػػػػػػػة غػػػػػػػ   يماليػػػػػػػا هلػػػػػػػل ت  يػػػػػػػؾ  يماليػػػػػػػا زوتل ػػػػػػػيض الت ػػػػػػػاليؼ ز  ا تيػػػػػػػا

(Unbundling وتػػػػػدويليا  ػػػػػندا   المػػػػػوا د ال شػػػػػ ية  تعييػػػػػدهاوالعمػػػػػؿ يلػػػػػل  زو نشػػػػػطتيا؛
 والصنايال ّليا وجود  نشطة لدماتية يم ف تقديميا للش  ال   ز لاصة  والتمويؿ والتعاقد

تقنيػال المعلومػالز ويمليػا  تعييػد األنشػطةز ولػدمال م ت طػة و لدمال األيماؿ العامػةز )
قػػة جمويػػة مػػف الإقػػاةؽ المنيجيػػة المتعليػػ اد مه يم ػػف ِهاْ ز 16؛ ػػأنواع معينػػة مػػف الصػػنايال

 :17 لقلؿ القيمة العالمية
   ُتشػػّ ؿ لػػدمال األيمػػاؿ واللػػدمال الملػػاند  والنقػػؿ تق ي ػػا  نصػػؼ القيمػػة المّولػػد  غػػ

وال لػ  غػ   ؛OECD) منظمػة التنميػة والتعػاوف االقتصػادص لقلؿ القيمة غػ  دوؿ
 الصاد ال والوا دال  ق مف ه و    لـ ليالال تجا ية تع    مف  ـّ و  زالصيف

 طػػ اؼ الت اقيػػال ال ناةيػػة والمتعػػدد  األيقػػـو النظػػاـ العػػالم  لقلػػت ما  يلػػل يالؼ ا
تلػػػؾ المنل طػػػة غػػػ   اللػػػّيماة التػػػدالؿ غػػػ  االقتصػػػادال و يػػػ  ايػػػة ط يع التػػػ  تع ػػػس

 العالمية لقلؿ القيمة 
   وهػػاا يتطلػػ  غػػتس  زلة  املػػةاالنلػػ اط غػػ  لقلػػؿ القيمػػة  لػػيؿ مػػف  نػػا  لللػػ يعػػد

 نظـ اال ت ا  وال إو  والتطوي   ماـ االلت ما ال وديـ االلت ما ال غ المجاؿ  

                                              
15Gerffi.G, Fernandez.K. 2016. Global Value Chain Analysis: A Primer. Duke Center on 
Globalization, Governance & Competitiveness. US. 
16 Gereffi.G, Lee.J, 2015. Global value chains, rising power firms and economic and 
social upgrading, critical perspectives on international business, Vol. 11 Issue: 3/4, 
pp.319-339. 
17 OECD. 2013. Interconnected Economies: Benefiting From Global Value Chains. 
OECD Publishing, Paris. 
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  مػا يعتمػد لػواؽ العالميػة يلػل الػتي اد م ونػال ياليػة الجػود النجاخ غػ  األيعتمد   
غػػ  تع يػػ  تناغلػػية  نشػػطة وتعييػػدهااأل تػػدويؿ يلػػيـ مػػف  ػػـّ يلػػل هم انيػػة التصػػدي  و 

      جود هلل المصاد  األ لا واأل ااالصاد ال ويتيس الن 
  المشػػػػا ير الصػػػػ ي   والمتولػػػػطة وهنػػػػا ي ػػػػ   دو SMEs  ْتقػػػػـو  التصػػػػدي  هلػػػػل  ِها

  ا  غ    طيا مر الش  ال العالميةالإ ومال دو   تيدصو  ز   الش  ال األ
   همية المت ايد  لللدمال اللقلؿ  غـ األي قل التصنير جوه  األنشطة غ 
   يقػـو اقتصػاد  ِهاْ   س الماؿ ال ش ص واقتصاد المع غػة  غ  االلت ما التناغلية تتطل

   يلل ما نلتطير يمل  وليس  يع  العص  الإال
  لققتصػػػاد العػػػالم   اللصػػػاةا المميػػػ  تقػػػـو لقلػػػؿ القيمػػػة العالميػػػة يلػػػل مجمويػػػة مػػػف

 اه تتهػمف الصػاد ال قيمػ ِهاْ والتػ ا ط  ػيف االقتصػاديال  ت ايد التشػا ؾل  الت  تتجلل غ  الإا
ا الشػػ  ال وال لػػداف غػػ  تلصػػ غهػػقه يػػف ملػػتو د  مػػف اللػػا ل  شػػ ؿ مت ايػػدز مهػػاغة

نػتر االنلػ اط    مػا يُ  شػ ؿ   يػ  الدوليػةدو  الش  ال  اه وي    جلي زش  الالنشطة ي   األ
ياد  تش يؿ لوؽ العمؿ لؿ  ياد  االنتاجية والتناغليةغ  اللق   واا

 وصػػػياغتيا يػػػاد  تقيػػػيـ الليالػػػال االقتصػػػادية ال ليػػػةهو  لقلػػػؿ القيمػػػة تـ نشػػػإػػػي  
 العمالةز والصنايية و اليي ليةز و ةز اال ت ا يو  زااللت ما يةو  زالتجا يةو 

  يت    ال يـ الإال  للقلؿ القيمة يلل إجميا ويمقيا 
 التيويػؿ واالهتمػاـ الػاص إظيػل  ػ  لقلػؿ   فّ  18غ  المقا ؿ يػ د  عػض ال ػاإ يف

يلػػػل الصػػػعيد  القيمػػػة العالميػػػة لػػػقؿ العقػػػديف األليػػػ يف مػػػاهو هال انع ػػػاس للي  اليػػػة
 زمنظمػػة التجػػا   العالميػػة ومنظمػػة التنميػػة والتعػػاوف االقتصػػادص ػػدغر مػػف العػػالم ز 

ػػػاإيػػػ  دلػػػؿ االقتصػػػاد العػػػالم  غػػػ  م إلػػػة جديػػػد  مإ ومػػػة  لقلػػػؿ القيمػػػةز   ِمم 
   التجػػا ص لتع يػػ  تإقػػؽ القػػيـ المهػػاغةيػػالتإ  جن يػػة و جػػا  االلػػت ما ال األيتطلػػ  

  19دالؿ ال لد المعن  وهمف لياؽ الإو مة االقتصادية ال  و  
                                              

18 Dalle. D, Fossati. V, Lavopa. F, 2013. Industrial policy and developmental space: The 

missing piece in the GVCs debate, CEI. Revista Argentina de Economia Internacional. 

No.2. 
19 Taglioni, D, and Winkler. D. 2016. Making Global Value Chains Work for 

Development. Trade and Development series. World Bank. Washington, DC. 
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 :سالسل القيمة العالمية النخراط في: ثانياً 
مف لقؿ غيـ تطو  الت ادؿ التجا ص وااللت ما  األجن ػ   ؛GVCs) ي مف نشو  غ   
ونظ ية التجا    ب وؿ غ و مافبوصوال  هلل  ب وهليف-هي ش بو ب ي ا دوبالم اش   د ا  مف 

  غ  مواقر اال   ا    غهؿ مياـ اتنتال هلل  نشطة  بهي ش   وهليفبيقلـ  ِهاْ  زالإدي ة
و   ال ػامف يشػ  الػاص  ػاف مإ ومػا   قػو  ق ػؿ ال ػ غقد ت ي  نمط الت ادؿ التجا ص منا القػ ف

االلػػتيقؾ غػػ   مػػا ف ج  اغيػػة متقا  ػػة  ول ػػف مػػر انطػػقؽ المإػػ ؾ الصػػنايية  اتنتػػال و 
قػػػو  يوامػػؿ اتنتػػػال وال هػػاةر و ال لػػا ص وال ي  ػػا  واللػػػ ؾ الإديديػػة  هػػػإل مم نػػا  نقػػػؿ 

شػػػ لل  زتا يليػػا  غ تولػػير قايػػد  اتنتػػال وااللػػتيقؾ  مػػف  ػػػـّ العمػػؿ هلػػل  مػػا ف  لػػ دز و 
ػايما  غػ  تولػير قايػد  اتنتػال المإلػ  م ا  الت اتيجيال هإقؿ الوا دال موهوي قلػا  ِمم 

ال يال واللػتينياللملػين م إلػة ش ؿ ملإػوظ إجػـ االلػتي اد مػف الػدوؿ الصػنايية لػقؿ 
لعجػػو ال التجا يػػة غػػ  الػػدوؿ ال  صػػ إل ايول ػػف مػػر  دايػػة اللػػ عين  مػػف القػػ ف الماهػػ 

والػؾ اليتمادهػػا    مػا ا دادل المديونيػػة اللا جيػة زالتػ  ات عػل تلػؾ االلػػت اتيجيال هاةلػة
ػمِ   يلل الػتي اد الم ونػال والتجييػ ال مػف الػدوؿ ال  لػمالية )الصػنايية؛ اه  ةيل ايتماداه  ا م 

 يػػػػػػ دو   20اليػػػػػػدغػػػػػر هلػػػػػػل ت نػػػػػػ  الػػػػػػت اتيجيال النمػػػػػػو الموجػػػػػػ   التصػػػػػػدي  لػػػػػػقؿ ال مانين
(Gereffi, 2014)   منظمػة  نشػو  م إلػةلقلؿ القيمة العالمية ا ده ل لػقؿ   ف   يها

ز األغقيػػةات ػػاؽ واشػػنطف المتم ػػؿ غػػ  ايتمػػاد الليالػػال الصػػنايية ت نػػ  و  زالتجػػا   العالميػػة
و صػػ إل    ػػ  انل اطػػا  غػػ  شػػ  ال  زغالصػػنايال المإليػػة تتنػػاغس يالميػػا  ي ػػ  التجػػا  

  21األيمػػػػػاؿ  شػػػػػ ؿ  ةػػػػػيس مػػػػػف لػػػػػقؿ االلػػػػػت ما  األجن ػػػػػ  الم اشػػػػػ  وتعييػػػػػد األنشػػػػػطة
غاالقتصػػادال  مػػا الشػػ  ال يجػػ   ف تإتػػؿ موقعػػا  مإػػددا  غػػ  لقلػػؿ اتنتػػال العػػالم   

دو ا   ؛ال  ي س يلل ل يؿ الم ػاؿ) الت تقل االقتصادية الجديد   يف الدوؿ الناشةة تيدصو 

                                              
20 Durand. C, 2016, Toward a Progressive Rejuvenation of Industrial Policy, Rosa 

Luxemburg-Stiftung, Brussels. 
21 Gereffi. G, 2014, Global value chains in a post-Washington Consensus world, Review 

of International Political Economy, Vol. 21, No. 1. 
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 ما توغ  المواد األولية والعمالػة  زيما  غ  تش يؿ لقلؿ جديد  توغ  األلواؽ للتص يؼم
 الميهلة وال ليصة نل يا  

يمليال تعييػد دو ا  غ   22اللقلؿ الموجية  االلتيقؾ والتو ير  ّدلغ  لياؽ موا  
يػاد  التصػدي  هلػل لقؿ نقؿ األنشطة مف   زلػ داأللػواؽ األاتنتال الل الدوؿ النامية واا

لػػػل تطػػػوي  منظومػػػال اتنتػػػال وهػػػاا  ػػػدو س لػػػايد ي زو شػػػ ؿ لػػػاا غػػػ  الػػػدوؿ المتقدمػػػة
وتإولػػػل الشػػػ  ال ال  ػػػ د )لقلػػػؿ التج ةػػػة واتنتػػػال؛ غػػػ   زة ي ػػػ  العػػػالـوال نػػػل التإتيػػػ

غ يقيػا و م ي ػاييالميػة وولػعل  نشػطتيا غػ   الدوؿ المتقدمػة هلػل شػ  ال القتينيػةز  لػيا واا
وتعػدد تشػ يؿ اللقلػؿ هلػل  ة لقلػؿ القيمػةزتش ؿ االقتصاد العالم   والطت ايد إي  

ولػػػػػدمال األيمػػػػػػاؿ زواألدوال ال ي  اةيػػػػػة زقطايػػػػػال وصػػػػػنايال ملتل ػػػػػة  المنلػػػػػػوجال 
و إػد  زولػيلة لقنلػ اط غػ  االقتصػاد العػالم  التػ   صػ إل زواللػلر الولػيطةزواللياإة 

ػا زلػااش وط تإقيؽ التنمية غ  الدوؿ النامية  ش ؿ  يتطلػ  تإديػد  نمػاط المشػا  ة  ِمم 
تقػـو ادف العديػد مػف و   االلػت ما  الو ي يتيا غ  هو   نا  القػد ال المإليػة وتإلػيف منػا

منػػتر غػػ  م اإػػؿ لللػػلة القيمػػة المهػػاغة لل و  الشػػ  ال  التلصػػا غػػ  هإػػدد الم ونػػال
 زوالتلػػويؽ زواتنتػػالزوالتصػػميـ زوالتطػػوي   ز ػػال إو ) النيػػاة  مػػف ال  ػػ   هلػػل االلػػتلداـ

 ػػػيف اللػػػياؽ العػػػالم  واللػػػياؽ المإلػػػ  لط يعػػػة لقلػػػؿ التمييػػػ  ز مػػػر 23؛والتو يػػػر والػػػديـ
ة الإو مػػو  زواالنتشػػا  الج  اغػػ  زنػػل المػػدلقل والمل جػػاليشػػي  األوؿ هلػػل  ُ  ِهاْ  زالقيمػػة

اللػػػػػػياؽ  هلػػػػػػل التإػػػػػػدي ز غػػػػػػ  إػػػػػػيف يشػػػػػػي  ال ػػػػػػان  ز24 نظمػػػػػػال ال اةػػػػػػد ؛)الشػػػػػػ  ال والم
لػػل األيلػػل و   ص  ػػيف ال عػػد مػػف زوالمشػػا  يف الميللػػات ز وال عػػد مػػف  لػػ ؿ هلػػل  زلػػ ؿاألاا

                                              
تقـو الش  ال ال اةد  غ  مجاؿ  ِهاْ تلؾ الموجية  االلتيقؾز و  يف لقلؿ اتنتال الموجية  اتنتال  ال ّد مف التميي   22

 غ  ال انية  ااتيا لميمةاغ  إيف تقـو الش  ال التلويقية والملتيل يف  ز ال إو  والتطوي   للؽ القيـ غ  األولل
23  Dalle. D, Fossati. V, Lavopa. F, 2013 .م جر لا ؽ   

ي د  عض ال اإ يف  ف  إد  ل ا  ل ول   يطانيا مف االتإاد األو و   ي مف غ  غيـ ط يعة العققال االقتصادية   24
 الدولية وانل اض الإاجة هلل االنل اط غ  ت تقل اقتصادية اال ط يعة ج  اغية متقا  ة:

Kierzenkowski1. R, Pain. N, Rusticelli1.R, Zwart.S, 2016, The Economic Consequences 

of Brexit, OECD Economic Policy Papers, Paris. 
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ا تشػت ؾ غػ  يػ نّ  لمنتجػال )اللػلر واللػدمال؛ هالّ غعلل ال غـ مف ت ايف ط يعة ا  25األيلل
ال نػػػا ز و  التو يػػػرزو  اتنتػػػالزو  زالقػػػيـو  جملػػػة يمليػػػال  لالػػػية والإقػػػة )ال إػػػو  والتطػػػوي ز

يػاد  االلػتلداـ؛و  زالػديـو  زالم يعالو ز التمويؿو  زالتلويؽو  ػا اا يلػمس   يػـ دو  العمالػة  ِمم 
  والتنظيمال والتو يعال والمعايي واألجو  

 :السياسات الصناعية وسالسل القيمة العالمية :ثالثاً 
لتنظػيـ الشػ  ال العالميػة مػف لػقؿ غيػـ  ميػا  يلقلؿ القيمة العالمية هطا ا  م اه تش ؿ

  ويلػػل األلػػا   ػػط األنشػػطة المت ايػػد زدينامي يػػة القطايػػال وال ػػايليف غػػ   ػػؿ صػػناية
ر وااللػػتيقؾ  ػػالتو ي وانتيػػا    زلػػل اتنتػػالـ دو   المنػػتر  ػػد ا  مػػف التصػػميـ هغيػػو  زج  اغيػػا  

ط يعػػة  غهػػقه يػػفتقنيػػا  ظيميػػا  وتمويليػػا  و لػػ   تشػػ ؿ المنػػتر تنلػػ  وااللػػتلداـ   معنػػل ي
المتلػا ية  ليػة التنميػة والت يػ التطػوي  غيػـ يم لصػاة   الليالػال ز و مػا يلػمساأللواؽ

غػ  تع يػ  دو  االقتصػاديال الناشػةة والت ػتقل االقتصػادية الجديػد  و للعولمة االقتصادية 
  والتصدي  تياناغليت

 مػػف  ػػـّ  ط يعػػة ال نػػل االقتصػػادية و لػػل تطػػو  م يػػـو الشػػ  ال ويققتػػ  مػػف اتشػػا   ه ال ػػد  و 
يتمػػػاد ا لػػػالؾ يم ػػػف ه جايػػػ  هلػػػل زالليالػػػال الصػػػنايية المواةمػػػة لػػـػ الػػػت اتيجية التصػػػنير و 
 ب قلػي  النيو بيتعػدد اتطػا   ِهاْ   غ  تطو  تعييد األنشػطة وتػدويليا م اهيـ ت اليؼ الص قال

ماهيتيػػا وإػػدود تولػػعيا وانتشػػا ها وغػػؽ غ ػػ   تإقيػػؽ الت ػػاليؼ  يلػػلألهػػداؼ الشػػ  ال الم نػػل 
غػػ   لػػالؾ ي مػػف م يػػـو الشػػ  ة غوغقػػا    نشػػطة دالليػػا   و لا جيػػا  ال ليػػة الناجمػػة يػػف القيػػاـ  األ

مطلو ػػػػة مػػػػف ق ػػػػؿ  قػػػػـو الشػػػػ  ة  تإويليػػػػا هلػػػػل منتجػػػػال ولػػػػدمالالتػػػػ  ت 26المػػػػوا د مجمويػػػػة
الشػػػ  ة موجػػػود    فّ  دّ وهػػػاا التع يػػؼ مشػػػتؽ مػػػف المد لػػة النيو قلػػػي ية التػػػ  تعػػ الملػػتيل يف 

 ز؛Profit Maximization) تعظػػيـ الػػ  س مػػنير يػػا وت إػػ  يػػف تإقيػػؽ اليػػدؼ األم ػػؿ ل

                                              
25 Bamber, P, Gereffi,G. et. al 2013. Connecting Local Producers in Developing Countries 

to Regional and Global Value Chains. Oecd .Paris. 
؛ز وه    س الماؿ والعمؿ و  س الماؿ ال ش ص Factors of productionالموا د ي ا   يف يوامؿ اتنتال )  26

 .هاس العوامؿ هلل مل جال )للر  و لدمال؛ مطلو ة مف ق ؿ الملتيل يف وتإّوؿأل ضز ا غهقه يفوالمواد األولية 
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وقػػد ال إػػو  والتطػػوي ز وتطػػوي  منتجػػال جديػػد ز واإػػتقؿ إيػػ  لػػوق    غهػػقه يػػف دو 
 عػض األيمػاؿ ا تقػـو الشػ  ة  ػأدا  االمػ : لالػيا   ال  اي لت 27؛Coase) ب ونالد  وسبط خ 

تقػـو  ؟28وتقـو  تعييد  عض األنشطة لشػ  ال  لػ د )لا جيػا ؛  و انجا هاز ااتيا  )دالليا ؛
ير وتلتػا  المػ   زوت ػاليؼ هنجا هػا لا جيػا   زالش  ة  مقا نة ت اليؼ هنجػا  األيمػاؿ دالليػا  

وهػػاا مإ ػػػـو  ز% دالليػػا  80% مػػف  نشػػطتيا وتنجػػ  20 األم ػػؿز غػػيم ف  ف تعيػػد شػػ  ة
هنجػػا     يػػة ال لا جيػػة وهػػ  الت ػػاليؼ الناجمػػة يػػف التعاقػػد مػػر شػػ   ز ت ػػاليؼ الصػػ قال

 يلػػل  ػػاف  غهػػؿ للشػػ  ة  ف تقػػـو  ننجػػا  األيمػػاؿ دالليػػا    األيمػػاؿز التػػ   لمػػا  انػػل
 تتألؼ ت اليؼ الص قال مف:و 
 الشػػػػ  ة التػػػػ  مػػػػف الم تػػػػ ض التعاقػػػػد معيػػػػات ػػػػاليؼ ال إػػػػ  والتإػػػػ ص يػػػػف وجػػػػود  .1
(Investigation for the other company")". 

غمػػ ق    و ت ػػاليؼ تصػػميـ العقػػدز ،(Negotiation cost) الت ػػاوض والتعاقػػد تكااالي   0
 public private) العاـ واللاا غ  إالة التشا  ية  يف القطاع ت اليؼ تصميـ العقد

partnership)  ألنيا تإتال هلل   ي  مف الوقل تتماـ االت اؽ ت وف م ت عة 
 (.Endorsing the contract and coordination) وتط يق  ت اليؼ تنليؽ العقد  6
 :29د إجـ ت اليؼ الص قاليتإد يد  يوامؿ  ةيلية دو ا  غ  تيدصو 
 يامؿ يدـ التأ د بUncertainty:ص يدـ هماف نتاةر الملػتق ؿز و لمػا  ػاف الملػتق ؿ  ب 

  م ػاف يػغامها   انل ت ػاليؼ الصػ قال  يلػلز غمػ ق  قػد تقػـو الشػ  ة المتعاقػد معيػا  ت ي
 غنف هاس المعلومال ت قل مجيولة  يلي   و ت ي  التصميـ المت ؽ زدهاو وج

 ت ػػ ا  العقػػد بReoccurrence of contract:"   غ ػػ  إػػاؿ تتطلػػ  األيمػػاؿ ت ػػ ا
 معيػا يلػل يػدد مػ ال ت ػ ا  هػاس العمليػةيملية ما يج  االت اؽ مر الش  ة المتعاقػد 

  و وقاتيا

                                              
 ”The Institutional Structure of Production“ يف  إ    1991الإاة  يلل جاة   نو ؿ غ  االقتصاد لعاـ 27 

28 Coase, Ronald H. (1937), “The Nature of the Firm, Economica. 386–405. 
29 Samuelson.W, Mark.S, 2014. “Managerial Economics”, 8th Ed, Wiley. INC. 
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 ماهيػػػػة؛ األصػػػػؿ  -لصوصػػػػية -نوييػػػػة  و )مإػػػػددال"Asset specialty:" هػػػػاس  دّ تعػػػػ
 Opportunistic"يا قػد تقػود هلػل مػا يلػمل  اللػلوؾ االنتيػا ص ألن   زاللاصية ميمة جدا  

behavior"،  ص تإقيؽ  إد األط اؼ مصلإة يلل إلا  ادل   
ومف  جؿ تإديد المػ ير األم ػؿ مػف نلػ  هنجػا  األيمػاؿ دالليػا  ولا جيػا  يػتـ التيػا  

نل ة األيماؿ  تإّددالنقطة الت  ت وف غييا الت ل ة ال لية غ  إدها األدنلز ويلل  لاليا 
وي ػ   هنػا دو    ؛0)شػ ؿ  ونلػ ة األيمػاؿ الػقـ  هنجا هػا لا جيػا   زالقـ  هنجا ها دالليػا  

تو ع  يماؿ الش  ال غ  ت ويف المنتر و ي يػة تإصػيؿ القػيـ المهػاغة ي ػ  ال  ط و ي ية 
يج  تإديد  نواع الش  ال المنل طة غ   ػؿ م إلػة  مف  ـّ العمليال الملتل ة للللللة  و 

؛  غعلل ل يؿ الم اؿ تلتلؼ للللة القيمة للمنتجال  مفالو الإجـز و المل يةز و )التصدي ز 
ل  اييػػػػػة )  ػػػػػ ض االلػػػػػتيقؾ المإلػػػػػ   و التصػػػػػدي ز الم اشػػػػػ   و المصػػػػػنر ال ػػػػػال   و ا

اللع ؛ و الجود ز و التصدي ز و المعقد   و ال ليطةز  )العادص؛ ينيا غ  األدوال ال ي  اةية 
  و يمليال ت ليؽ وتع ةة  و إتل هياد  االلتلداـ  زوما تإتاج  مف  إو  وتطوي 

 

 
 األمثل من نسب إنجاز األعمال داخميًا وخارجياً تحديد المزيج : (2)شكل ال

 هيداد ال اإ يف  المصدر:                 
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اةػد يولػد يو االنهماـ هلػل لقلػؿ القيمػة العالميػة  هلل  ف   (Baldwin, 2012) يشي 
ليلػػػػل متلػػػػاوية يلػػػػل الصػػػػعيد   ول ػػػػف هػػػػاس العواةػػػػد 30يجا يػػػػة غػػػػ  االنتاجيػػػػةاا واهػػػػإة و 
اال التم  ػ  ؛ Apple) تإصػؿ شػ  ة ِهاْ  ؛iPod)  ما يظي  الم اؿ التقليدص  ػ العالم ز

غػ  إػيف تلػػتإوا  ز؛iPod)األم ي ػ  مػا يقػا   ال لػ  هلػل النصػؼ مػػف القيمػة التجا يػة لػػ
ا الشػ  ال الصػينية التػ  تقػـو  عمليػة الش  ال اليا انيػة وال و يػة يلػل إصػة مشػا يةز  ّمػ

ف ال لػػداف التػػ  تم ػػ الليالػال ت نػػ  مػف  ػػـّ و   31%0مػػف التجميػر غػػق تإصػػؿ يلػل    ػػ  
  الإلػػػ افلػػػايف ي ؛(GVC  ػػػ  مػػػف يواةػػػد االنلػػػ اط غػػػ  يلػػػل إصػػػ   واا مػػػف االلػػػتإ

تشػػػ ؿ  ِهاْ لػػػعا  الصػػػ ؼ والتناغلػػػية المت ايػػػد  ػػػيف ال لػػػداف وتإ  ػػػال  االيتمػػػاد المت ػػػادؿ 
العمؿ صانع  الليالال  يلل يج  ِهاْ ز ف الللر الوليطة مدلقل للصاد الالوا دال م

  لقلػؿ القيمػة العالميػة االنلػ اط غػ  يلل الملتود الوطن  ويلل ملتود الش  ال ينػد
وتإلػػػػيف ال نػػػػل التإتيػػػػة  زا صيجػػػػاد منػػػػاال الػػػػت ماا و  زمػػػػر األلػػػػواؽ العالميػػػػةللػػػػؽ  وا ػػػػط  

وهػػاا  ػػدو س   صػػوؿاأل االػػمس  ن ػػواللػػدمالز مػػر م ايػػا  يمػػؽ التنػػوع غػػ   ػػؿ لللػػة  مػػا ي
و ي ية تإديد المياـ والملػاط  الم ت طػة  ػالؾ  زيتطل  تإديد ش ؿ المشا  ة غ  الللللة

لت  يػ  يلػل الميػاـ إيػ  يت ايػد مف الم يػد اغ  يف الت  ي  يلل الملتود القطاي  يوهاه 
 يػػ الالتلصػػا وغقػػا  للم مػػف  ػػـّ و  زدصف يلػػل الصػػعيد العػػالم  ايتمػػاد االنتػػال العمػػو اد

 و الإمايػػػة   ولػػػيس التإ يػػػ  االقتصػػػادص غيػػػ  المػػػد وس 32واألنشػػػطةالنلػػػ ية غػػػ  الميػػػاـ 
 تنميػػػػػة يوامػػػػػؿ االلػػػػت ما  غػػػػػ  ال لػػػػػد المعنػػػػػ  وتع يػػػػػ  القػػػػػد ال الشػػػػديد  التػػػػػ  ال تلػػػػػمس 

لػػة تعػػ   مػػف ويتطلػػ  الػػؾ ت نػػ  ليالػػال  ليػػة مت امز 33الت نولوجيػػة والميػػا ال والتنظػػيـ
                                              

30 Baldwin, R. (2012), Global manufacturing value chains and trade rules, World 

Economic Forum, Geneva. 
31 Dedrick, J, Kraemer.K, and Linden, G. 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. 
32 UNIDO, 2015, Global Value Chains and Development: UNIDO’s Support towards 

Inclusive and Sustainable Industrial Development, Vienna International Centre. 
33 Hoekman, B. 2014, Supply chains, mega-regionals and multilateralism: a road map for 

the WTO, CEPR Press, London. 
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يػػد الطػػ ؽ ميغػػ  ت 34    هميػػة الليالػػال الصػػنايية ػػتز إيػػ  تناغلػػية االقتصػػاد المإلػػ 
 ػػػػاتج ا ال  المتم لػػػػة الليالػػػػال األغقيػػػػةغ  مػػػػاـ تطػػػػو  الشػػػػ  ال غػػػػ  نطػػػػاؽ اللقلػػػػؿ 

و غػر ملػتويال االلػت ما  غػ    س المػاؿ  زوتلصيا ت اليؼ هنجا  األيمػاؿ زالتنظيمية
وتولد يواةد غيػ   زـ ال  ا  ال ش ص وال نل التإتيةز ه   ط يعتيا طويلة األجؿ وتعالر يد

 نيا ت قل مإ ومة  قيود الموا د المتاإةزز ل ّ 35منظو     ياد  التناغلية يلل الصعيد ال ل 
المتعلقػػػة  صػػػنايال وقطايػػػال  الإػػػواغ  تيدؼ الليالػػػال العموديػػػة تطػػػوي غػػػ  إػػػيف تلػػػ

ينإو االتجػاس و   تلصيا الموا د  ة للنوال مديد  مفما ت وف التجا وه  غال ا   زمإدد 
لد الػػة  GVCs ايتمػػاد مػػدلؿ الليالػػات  الإػػدي  هلػػل الت  يػػ  يلػػل التإليػػؿ القطػػاي  

ط يعػػػة األنشػػػطة االقتصػػػادية يلػػػل الملػػػتود المإلػػػ  والػػػوطن  واتقليمػػػ  والعػػػالـز وت يػػػ  
 غػ  نماط اتنتال والت ادؿ التجػا ص وااللػتيقؾ و  ػ  ليالػال الإمايػة والتع غػة الجم  يػة 

يوامػؿ إالػمة غػ  دلػوؿ  ر الولػيطةز وااللػت ما  غػ  ال نػل التإتيػةز التػ  تعػد  تدغؽ اللل
يتطلػ   ِهاْ االقتصادال الناشةة غ  العديد مف المجاالل واالندمال غ  االقتصػاد العػالم ز 

 زهجػػ ا  تإليػػؿ معمػػؽ اؿ غػػ  لقلػػؿ القيمػػة الػػتيداؼ ليالػػال نوييػػة  عػػداالنلػػ اط ال ّعػػ
د اؾ ي ػػػا  الليالػػػال زاجيػػػة وتإديػػػد معيقػػػال النمػػػو واتنت وتإلػػػيف تناغلػػػية االقتصػػػادز واا

التعامػػػؿ هػػػمف اللقلػػػؿ هػػػمف منطػػػؽ هػػػيؽ وملتػػػ ؿ  تقػػػديـ التلػػػييقل  غػػػ المت عػػػة 
 المقدمة ألغ اض الت ادؿ التجا ص والتنظيـ والإواغ  االلت ما ية و لواؽ العمؿ ال ليصة  

مشػػيد االقتصػػاد ويػػدد مػػف الػػدوؿ الصػػايد    دلػػوؿ  ػػؿ مػػف الصػػيف والينػػد قػػد غّيػػو 
ػػا زمػػر هػػعؼ النمػػو غػػ  االقتصػػادال ال   يػػة العػػالم  ت امنػػاه  دغػػر العديػػد مػػف الشػػ  ال  ِمم 

 يػػػ د ِهاْ   تل ػػػيض ت ػػػاليؼ التصػػػدي  ـ  مػػػف  ُػػػو  زتلػػػؾ ال لػػػداف هلػػػلال  ػػػ د توجيػػػ  يملياتيػػػا 
(Hoekman, 2014)   د هلل الت ايف غ الت ايف ال  ي  غ  ت اليؼ الت ادؿ التجا ص  دّ   ف 

                                              
ز النمو الموج   التصدي و  زالصنايية: هإقؿ الوا دال  للليالال تشي  األد يال االقتصادية هلل وجود  نماط يدّ  34  

 ..اال ت ا  الموج  للنمو زالمناطؽ الإ   للتصدي  زالموا د المإلية الموجية للتصنير
35 Low, P. Tijaja, J. 2013, Effective Industrial Policies and Global Value Chains, Fung 

Global Institute, Hong Kong. 
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نجإػػل الػػدوؿ الصػػايد  غػػ  تع يػػ  منػػاال مما لػػة  وقػػداالنلػػ اط غػػ  اللقلػػؿ العالميػػةز 
نقػػؿ الت نولوجيػػا وديػػـ  يلػػلالتػػ  تلػػايد  وتػػدغؽ االلػػت ما الالنشػػاط االقتصػػادص المنػػتر 

 نشػػػطة ال إػػػو  والتطػػػوي  وتػػػد ي  العمالػػػة ومػػػيا    الشػػػ  ال الصػػػ ي   والمتولػػػطة ل غػػػر 
 التصدي   مف  ـّ هم انياتيا غ  تإليف نويية المنتجال و 

وا دال ت امليػػة الػػصػػاد ال و الالعققػػة  ػػيف  تعػػدّ  زلتإليػػؿ لقلػػؿ القيمػػة العالميػػة وغقػػا  و 
هلػػػل الت ػػػادؿ التجػػػا ص مػػػف لػػػقؿ ال صػػػؿ  ػػػيف اتنتػػػال  تقليػػػديا  وينظػػػ   زإقليػػػةوليلػػػل ه

 غػػ يصػػ  جػػؿ اهتمػػاـ الشػػ  ال  ـ  مػػف  هػػو  ز36)النيػػاة ؛ وااللػػتيقؾ ي ػػ  الإػػدود الدوليػػة
نقػػػؿ لػػواؽ و يػػػاد  الإصػػػة اللػػوقية واللػػػع  هلػػػل تل ػػيض ت ػػػاليؼ الاأل ي يػػة الولػػػول هلػػػل 

ا ديػاد إصػة  نماط الت ادؿ التجػا ص و ز لاصة  مر التإوؿ غ  والتع ي ال والقيود الجم  ية
مػػف التجػػا   العالميػػة وت ػػادؿ الم ونػػال غيػػ  الملمولػػة  ػػال إو  يػػة والولػػيطة اللػػلر األول

دمر المع غة التقنية العالية مر يناصػ  اتنتاجيػة األلػ د  والتلويؽ واللدمالز مر  همية
 ال ليصة ) العمالة؛ 

مػػف المشػػا ير ي ػػ   %(97-90) ونإػػ؛ SMEs)تشػػ ؿ الشػػ  ال الصػػ ي   والمتولػػطة 
غػػ  للػػؽ  لػػيامياه  ول ػػف غػػ  معظػػـ دوؿ العػػالـ صػػؼ قػػو  العمػػؿالعػػالـ وتوظػػؼ تق ي ػػا ن
اا هم انيػػة الن ػػ وهػػعؼالإجػػـ الصػػ ي   لان  مػػف مشػػ قتعػػ ِهاْ ز القيمػػة المهػػاغة مإػػدود 

تق يػ  لقلػؿ القيمػة   غلتجػاو  هػاس العق ػال مت امق   مدلق  ؛ GVCs) ويعد    وا دمهلل ال
 ِهاْ  ز37هلل ت ػايف مشػا  ة الػدوؿ غػ  لقلػؿ القيمػة العالميػةيشي   2015العالمية الشاملة 

 زتعمػػػؿ الشػػػ  ال الصػػػ ي   والمتولػػػطة غػػػ  الػػػدوؿ األقػػػؿ نمػػػوا  غػػػ  القطػػػاع غيػػػ  المػػػنظـ
وتت  ػػػ   يماليػػػا غػػػ  القطػػػاع ال  ايػػػ  والقطايػػػال   ي ػػػة العمالػػػة والقطايػػػال التػػػ  تتلػػػـ 

                                              
36 APEC Policy Support Unit, 2016   م جر لا ؽ 

 %62مف  نإو فّ   ؛UNCTAD) تشي   يانال ِهاْ  زيتأ   الت ادؿ التجا ص ي   لقلؿ القيمة  العواةؽ التجا ية 37
مف ملتو دال الدوؿ   %02ز وي   ش  ال اتنتال العالم  للش  ال متعدد  الجنليال يج صمف التجا   العالمية 
 .؛G20)% مف صاد اتيا تتوج  هلل 62غ  إيف ؛G20دوؿ العش يف )األقؿ دلق  تأت  مف 
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التػػػ  تم نػػػل مػػػف عاليػػػة الالػػػدوؿ المتولػػػطة و  مقا نػػػة   شػػػ  ال ز38القػػػيـ المهػػػاغة  هػػػعؼ
العاليػػة   عػػؿ تمويػػػؿ  إػػو  وتطػػوي  تقنيػػػال  القػػػيـ المهػػاغة االالػػدلوؿ غػػ  القطايػػال 

تمػاد يلػل ي االغػ  لقلػؿ القيمػة يػتـ  هػاس الشػ  المشا  ة   فّ  ز لاصة  االنتال الجديد
ي ػ  ت ويػػد المصػد يف المإليػػيف و  زيلػػل المػدلقلمصػاد  مإليػة  شػػ ؿ   يػ  للإصػوؿ 
  وهػاا يتطلػ  م ايػا  ليالػال تإديػد قيمػة الم ونػال  المعلومال والميا ال الق مة لػالؾ

 و  شػػ ؿ  زا  شػػ ؿ م اشػػ  ي ػػ  التصػػدي االنلػػ اط هّمػػ يجػػ صو   39المإليػػة غػػ  الصػػاد ال
ول ػػف  نتػال يمليػة اتتتمػاـ يػ  م اشػ  مػف لػقؿ ت ويػد المصػد يف  الم ونػال الق مػة غ

 زاال ت ػػػا يلػػػل  الم ت ػػػ  غػػػ  يمليػػػة االنلػػػ اط  الػػػت ما ال طويلػػػة األمػػػديإتػػػال الػػػؾ هلػػػل 
وتلصػػػػيا  ز غػػػػر ملػػػػتويال اتنتاجيػػػػةوال  ػػػػا ال التقنيػػػػة ل زوتطػػػػوي  الميػػػػا ال اتدا يػػػػة

 المناغلػػةزـ تإػػتّ  صػػناي غػػ  نظػػاـ  ت ػػاليؼ الػػدلوؿ هلػػل  لػػواؽ جديػػد  مػػف  ػػـّ الت ػػاليؼ و 
يلػػػػل إػػػػد اللػػػػوا  غػػػػ  الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة موا  ػػػػة التطػػػػو  الت نولػػػػوج  المتلػػػػا ع ويتطلػػػػ  
لػـ تعػد  ينمػا  زتلعل هلل  يػاد  القػيـ المهػاغة ي ػ  ال إػو  واال ت ػا غاألولل   40والنامية

غ   صناية المق س والمنلوجال الت    مف  لا األجو  غ  مواطف  ل دال انية د يت 
  والمتناهيػة الصػ   وااللػػتلداـ ال  يػؼ للعمالػػةز تتصػؼ  لػيط   قطػػاع الشػ  ال الصػػ ي  

تلػػتإوا الػػدوؿ المتقدمػػة يلػػل معظػػـ القػػيـ المهػػاغة المتولػػد  غػػ  هػػاس الصػػناية )ال إػػو  
والتصميـ والتو ير والتلويؽ؛ز وتصد  معظـ الدوؿ النامية المنلوجال دوف ه ماؿ يملية 

لل لػ يؿ التإديػد  ناهيػؾ  ما غ  مص  ولو ية يزتصنير المق س والمنلوجال الجاه   
   مػا يشػ ؿ القطػاع غيػ  ال لػم  41 غل  مػدلقل االنتػالالدوؿ النامية تلتو د  يف  فّ 

دولػػة  47جػػ  ا    يػػ ا  مػػف اقتصػػادال هػػاس الػػدوؿز ووغقػػا  لملػػوإال منظمػػة العمػػؿ الدوليػػة غػػ  

                                              
38 UNCTAD, 2015, Tracing The Value Added In Global Value Chains, United Nations. 
39 Sydor. A, 2011, Global Value Chains: Impacts and Implications Editor’s Overview, 

Foreign Affairs and International Trade Canada 
40 Globerman. S, 2011, Global Value Chains: Economic And Policy Issues, Western 

Washington University and Simon Fraser University 
41 World Bank, OECD, WTO. 2017, Global Value Chain Development Report 2017, 

World Bank. Washington, DC. 
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ال نػؾ الػدول  % مػف العمػاؿ غػ  القطػاع غيػ  المػنظـ   مػا ُتظيػ  تإلػيقل 50 نإو نامية غنف  
  دا  األيماؿ هـ معيقال إد     ل  الش  ال المتولطة والص ي   غي  منظمة الت  تعدّ   ف  

 سالسل القيمة في قطاع الصناعات التحويمية في سورية :رابعاً 
تإقيؽ  غ قطاع الصنايال التإويلية غ  لو ية مف  هـ القطايال االقتصادية  ل وف

اال ت ا  الػاات  مػف اللػلر الصػناييةز وتشػ يؿ القػود العاملػةز و يػاد  القيمػة المهػاغة غػ  
تإقيػػػؽ النمػػػو  مػػػف  ػػػـّ و  لقلػػػؿ القيمػػػة القاةمػػػة يلػػػل المنتجػػػال والمإاصػػػيؿ االلػػػت اتيجية

 غ  نمو معدؿ هلل الوصوؿ (2010-2006ز غقد ت نل اللطة اللملية العاش   )الملتداـ
 غػ  التإويليػة الصػناية قطػاع لنمػو اه هػدغ %51و زلػنويا   %0 اتجمػال  المإلػ  النػاتر
يشػ  ز  ص  الإاديػة ةاللطػ لػنوال غػ  القطػاع لنمػو اه هػدغ %19  ػـ اللطػةز لػنوال

  إػدود اتجمػال  المإلػ  النػاتر غػ  التإويليػة الصػناية قطػاع الػياـ  يػاد   الػتيداؼ
 يمليػة  عػد ينجػ  لػـ اللػو ص االقتصاد نفل ف غعليا ز غ  42لنوال يش  مد  غ  الهعؼ
ز و نشػطت  ل ػ وع القطػاع الصػناي  اليي لػ  الت  يػ  غػ  الللػؿ لمعالجػة  نيػوصال التإػوؿ

  منل هة مهاغة قيمة اما اؿ ا  ناتر الصناية التإويلية  لّ  فّ أل
 يظي   فّ  2010-2000 الم إلةلو ية لقؿ  التإويلية غ  الصناية قطاع غتإليؿ 
 مف األلي   الم اإؿ غ  تت    صنايال ل ي ة يلل قياميا لياس الصناية الممي   الص ة
لػقؿ  اتجمػال  المإلػ  النػاتر هلػل لمهػاغة المإققػةالقيمػة ا  ػوف نلػ ة زالقيمػة لللػلة

 مػف مةويػة نقػاط 3  مقػدا   قػؿ وهػ  %ز0 2  ل ػل وؿ مػف العقػد المنصػـ النصػؼ األ
 غػ  نةالم يّ  لدوؿ% ل10 ال الغ اتجمال  المإل  الناتر مف المهاغة القيمة نل ة متولط
 اه ط ي ػ تإّلػناه  غػ  النصػؼ ال ػان  مػف العقػد ن لػ  هالّ   ولـ تتإلػف هػاس النلػ ة ؛3)الش ؿ 

وه  ز %5 اتجمال   انل  قؿ مف المإل  الناتر هلل المهاغة المإققة القيمة  وف نل ة

                                              
  المإل الناترز ش ط تإقيؽ نمو لنوص غ  0251-0223المد  لقؿ  %52للقطاع  نل ة  نمو لنوصتإقيؽ  ص  42

% 1 نل ة  اتجمال   المإل لناترغ  إاؿ نما ا %50للقطاع  نل ة  تإقيؽ نمو لنوصو  ز%0  معدؿ اتجمال 
   ز هيةة التلطيط والتعاوف الدول 0226اللطة اللملية العاش  ز قطاع الصناية التإويليةز تق ي  تت ر التن يا لنويا ز 
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 المإلػ  النػاتر مػف المهػاغة القيمػة نلػ ة متولػط مػف مةويػة نقػاط 5.7  مقػدا  قػؿ 
   43؛2الش ؿ ) الملتا   ن لياللدوؿ  %10 ال الغ اتجمال 
 

 
 المحمي الناتج إلى سورية في التحويمية الى الصناعة المضافة القيمة نسبة متوسط :(3)الشكل 

 2005-2001 المرحمة خالل  الدول من بمجموعة  مقارنة اإلجمالي
  

تق يػ  لػو ية  عػد األ مػةز مإػو   ز وا د غػ 2016الصػنايية  للتنميػة المتإػد  األمػـ منظمػة :المصػد 
   2018النمو والتنميةز هيةة التلطيط والتعاوف الدول ز نيلاف 

 
 
 
 

                                              
التإويلية  الصناية واقر تإليؿ :ال ال  تق ي  لو ية  عد األ مة )قيد الصياغة النياةية؛ز مإو  النمو والتنميةز ال صؿ43 

  2018)غصؿ معّد  التعاوف  يف و ا   الصناية وهيةة التلطيط والتعاوف الدول ؛ز نيلاف 
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 المحمي الناتج إلى سورية في التحويمية الى الصناعة المضافة القيمة نسبة متوسط :(4)الشكل 

 2000-2006 المرحمة خالل  الدول من بمجموعة  مقارنة اإلجمالي
تق يػ  لػو ية  عػد األ مػةز مإػو   ز وا د غػ 2016الصػنايية  للتنميػة المتإػد  األمػـ منظمػة :المصػد 
   2018نيلاف  ز هيةة التلطيط والتعاوف الدول زالنمو والتنمية

ا غ  لو ية لقؿ  التإويلية الصناية هنتال مجمؿ هلل المهاغة القيمة ا  لانا نل ةواا
ز غننّ    قػؿ وه  %ز27 نا نجد  ف هاس النل ة  انل نإوالنصؼ االوؿ مف العقد المنصـ 

 الصػناية هنتػال مجمػؿ المهػاغة هلػل القيمػة نلػ ة متولػط مػف  مةويػة نقػاط 7 مقػدا 
 المهاغة القيمة نل ة ؛ز لتنل ض5)الش ؿ  الملتا   ن ليا دوؿلل  %62 ال الغ التإويلية

ز  الصناية هنتال مجمؿ هلل التإويلية غ  لو ية لقؿ النصؼ ال ان  مف العقػد المنصػـ 
 مجمػؿ المهػاغة هلػل القيمػة نلػ ة متولػط يػف مةويػة نقػاط 8 %ز وهػ   مقػدا 25هلػل 
   ؛6)الش ؿ ن ليا  الملتا  لدوؿ ل  %62 ال الغ التإويلية الصناية هنتال
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 الصناعة إنتاج إلى سورية في التحويمية الى الصناعة المضافة القيمة نسبة متوسط :( (5الشكل
 2005-2000  المرحمة خالل  الدول من بمجموعة مقارنة التحويمية

 http://data.un.org/Search.aspx?q=industry)المتإػػد   األمػػـ  يانػػال قايػػد  :المصػػد 

األ مػةز مإػو  النمػو  تق يػ  لػو ية  عػد لمإصػا  غػ  لػو يةز وا د غػ  الم  ػ ص الم تػ  و يانػال (2016
  0256والتنميةز هيةة التلطيط والتعاوف الدول ز نيلاف 

 
 الصناعة إنتاج إلى سورية في التحويمية المضافة الى الصناعة القيمة نسبة متوسط :(6) الشكل

 2010-2006  المرحمة خالل  الدول من بمجموعة مقارنة  التحويمية
 http://data.un.org/Search.aspx?q=industry)المتإػػد   األمػػـ  يانػػال قايػػد  :المصػػد 

تق يػ  لػو ية  عػد األ مػةز مإػو  النمػو  ز وا د غػ غػ  لػو ية لمإصػا  الم  ػ ص الم تػ  و يانػال (2016
  0256والتنميةز هيةة التلطيط والتعاوف الدول ز نيلاف 
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هلل  قؿ مف  اتجمال  المإل  الناتر غ  التإويلية الصناية قطاع الياـ انل اض هف  
 للمنتجػال االلػتي داص المإتػود إجػـ مػر ا ت ػاع ،2016-2000 لػنوال% لػقؿ ال7

تػقـ  مػر  الولػيطة اللػلر مػف الملتو دال يلل الصناية التإويلية ايتماد نتيجة اللو ية
  قػؿ(  اتجمػال المإل  الناتر هلل التإويلية غ  الصناية المهاغة القيمة نل ة انل اض

 لػقؿ اللػا ل يلػل االيتمػاد د جػة ا ت ػاعز لاصػة مػر 44؛المػد  ن لػيالػقؿ   %5 مف
الإػ   يلػل لػو يةز غقػد واجػ   مػد   ي س مف القطايال التػ  يانػل غػ لنوال األ مة  غ 

والهػػ   زالقطػػاع جملػػة مػػف التإػػديال والتعػػديالز تم لػػل  تػػدمي  يػػدد   يػػ  مػػف منشػػ ت  
وللا   يدد مف األلػواؽ اللا جيػة زوتوقؼ التإويقل المالية زالناتر يف قيود المقاطعة 

وصػػػعو ال يمليػػػػال اتمػػػػداد والتمػػػػويف مػػػػف مػػػػدلقل اتنتػػػػال  مػػػػا غييػػػػا إوامػػػػؿ الطاقػػػػة ز
وا ت اع  ل ياز مر هج    يوس األمواؿ المإلية ون وخ الصناية مف  ما نيػا دالػؿ إػدود 

اللػا قة وظ وغيػا ات ػاع نيػر بهدا   اال مػالب للتعامػؿ  الم إلةغ هل  ِهاْ ز ولا جيا الوطف
لػػعاغية وادنيػػة لمواجيػػة التإػػديال ومإاولػػة لقطػػاعز  ػػاللجو  هلػػل اتجػػ ا ال االمػػر هػػاا ا

والمإاغظػػػة يلػػػل  عػػػض م ونػػػال النلػػػير الصػػػناي ز غت  ػػػؿ يػػػدد  زساامػػػا يم ػػػف هنقػػػ ااهنقػػػ
نتال القطاي  الصناي  مر الوإدال الصنايية غ  القطاييف العاـ واللاا وانل ض اال

إد  ي ػا    وهوخ هلل؛ 5الجدوؿ )ا ت اع ت اليؼ االنتال وهعؼ القد   الش اةية  ويشي  
قطػاع الصػناية واالنل ػاض الجػوه ص غػ  النػاتر المإلػ   غػ الإ   غ  اللػنوال األولػل 

غػ  لػتعاد  القطػاع لجػ   مػف ياغيتػ  از مػر اتشػا   هلػل لياا القطاع  شقي  العاـ واللػاا
 يف األلي تيف و د جال مت اوت   إل  غ وع النشاط الصناي    تاللن
 
 
 

                                              
 .تق ي  لو ية  عد األ مة :م جر لا ؽ  44
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 بسعر والخاص العام لمقطاعين التحويمية الصناعة لقطاع اإلجمالي المحمي الناتج(: 0جدول )ال
 (2000 أسعار( السوق

 
األ مػػةز مإػػو  تق يػػ  لػػو ية  عػػد  وا د غػػ الم تػػ  الم  ػػ ص لمإصػػا ز تقػػدي ال النػػاتر المإلػػ ز  المصدددر:

  0256النمو والتنميةز هيةة التلطيط والتعاوف الدول ز نيلاف 
ايتمػاد المقا  ػة منيجػ   ص س مف اله و ص و شػ ؿ  وادف و عد لنوال ل ر يجاؼ

ليليـ القطاع مف جديد مإليا   ة نية يلل  لس تعظيـ القيـ المهاغالصنايية التنموية الم
هػػػ و   و  زغػػػ  م إلػػػة التعػػػاغ  الم  ػػػ  ولصوصػػػا   يػػػا   ػػػ  غػػػ  يمليػػػة التنميػػػة  لّ  ـو ػػػ ل

نيوض القطاع مف   وت  الت  تت ر انتصا  الجي  الع  ػ  اللػو ص يلػل ات هػا  و لػط 
ليط ت  يلل معظـ األ اه  اللو ية ويود  يدد   ي  مف المناطؽ والمنش ل هلل ي يف 

الإػػ   مػػر - مػػةالتػػ  ت ا مػػل معيػػا م اييػػؿ األاالف ت ػػ ض الم إلػػة الإ جػػة  ِهاْ الدولػػةز 
قتصػػادية العليػػاز االلػػتقالل اللػػا قة ومػػا يعػػوؿ يلػػل الصػػناية والتوجػػ  الإ يػػ  للقيػػاد  اال

نتػػػال غػػػ  غػػػ وع النشػػػاط الصػػػناي  والتػػػ  للقلػػػؿ اتإتميػػػة النيػػػوض الشػػػامؿ والملػػػتداـ 
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اليي ػػػػػؿ الصنايػػػػػ  صػػػػياغة مػػػػف لػػػػقؿ هيػػػػاد  ز  امنػػػػةغػػػػ ا ر  يػػػػا لػػػػو ية  مػػػػوا د و تػػػػتتم
الػػػت اتيجية تنطلػػػؽ مػػػف م ػػػد  االيتمػػػاد يلػػػل الػػػاال وتعػػػ   مػػػف مقومػػػال وتن يػػػا المطلػػػػو  

التناغلػػػػية لقطػػػػاع صػػػػناي  يهػػػػـ نلػػػػيجا  متمالػػػػ ا  مػػػػف الصػػػػنايال المتشػػػػا  ة غيمػػػػا  ينيػػػػا 
و مإ  ال نمو ااتيةز يتصايد مإتواهػا الت نولػوج  والمع غػ   الػتم ا ز وتت ايػد غييػا القيمػة 

 غ  الناتر المإل ز وتقـو  تصدي  منتجاتيا هلل اللوؽ الدولية  ليامياه    يالمهاغةز و 
ومر التلليـ  أهمية هيػاد  تأهيػؿ ال نيػة التإتيػة لقطػاع الصػناية )ال ي ياةيػة مػف هيػاد  

ق ػػؿ لػت ما ية؛ز و تأهيػؿ المػدف والمنػػاطؽ الصػنايية هلػل األطػػ  الناظمػة وتطػوي  ال يةػػة اال
اليي ػػؿ الصػػناي  الم تجػػلز التػػ  يجػػ   ف تنصػػ  تإديػػد الصػػنايال اال األولويػػة غػػ  

مػػػف التيهػػػػاخ  يلييػػػا التػػػدلقل الإ وميػػػة الوظي يػػػػة واالنتقاةيػػػة لتػػػدييـ التناغلػػػػيةز ال ػػػد  
 ز:  وليػاةغػ وع األنشػطة الصػنايية الملػتيدغ التيا الت  تش ؿ هاديا  ومنيجا  غ   األلس

الت  ي  ؛  Efficiencyجاية ) ف ي وف الياجس ال ةيس هيطا  األولوية المطلقة لنمو الن
وتإقػػػؽ التنميػػػة  زوتللػػػؽ غػػػ ا العمػػػؿزيلػػػل الصػػػنايال التػػػ  تلػػػتلدـ المػػػوا د المإليػػػة 

االغػػػػاد  مػػػػف تجػػػػا   الػػػػدوؿ إدي ػػػػة التصػػػػنير الناجإػػػػة وتإديػػػػػدا  دوؿ  زو انييػػػػا  المإليػػػػة
 زغػ  اللػلـ الت نولػوج   اال تقػا لتصدي   ما   ػؿ  يهػا  نويػا  اليس غقط ل ياد   بال  ي سبز

مع غػة المنتجػال  زو ليػ ا   المهػاغة  تنمية الصنايال   ي ة الميا ال والت نولوجيا والقيمةو 
وهػ  المنتجػال الدينامي يػة التػ  ي ت ػر شػأنيا  Rising staresالت  تش ؿ نجوما  صايد  )

 اليا طػػػػةوتلػػػػؾ التػػػػ  تلػػػػمل النجػػػػـو  زغييػػػػا؛ لػػػػو يةغػػػػ  التجػػػػا   الدوليػػػػة وت  ػػػػ  إصػػػػة 
(Failing stares  ي ت ػػر نصػػي   غػػ  إػػيفالتػػ  يتنػػاقض و نيػػا غػػ  الم ػػادالل الدوليػػة

إيػ  يتعػاظـ  Last opportunities) الهػاةعة وتلػؾ التػ  تجلػد ال ػ از منيػا؛ لػو ية
الػؾ  لػ ز تتإػدد الصػنايال الػل و نيا دوليا   ينما تنل ض صاد ال ال لد منيا؛  والتنادا  

 :يأت الت  يج  الت  ي  يلييا  ما 
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وه  مف الصػنايال القاةمػة يلػل المػوا د  وشػ لل غػ  لػو ية : الصناعات الغذائية -5
 ِهاْ ز اللطو  األولل يلل ط يؽ التصنير وال د   تإويؿ اقتصادها مف   اي  هلل صناي 

تناغلػػية غػػ  غعاليػػال    ػػر هػػ : تصػػنير اللهػػا  وال وا ػػ  ومنتجػػال  ميػػ التملػػؾ لػػو ية 
مػف  غ  اتنتػال ال  ايػ  والإيػوان  المنالػ ز  واتو  ل اف و يل ال يتوفز لوا  مف إي األ

  فّ  هم انية التصػدي  ال امنػة ولاصػة هلػل الػدوؿ المجػاو   ودوؿ منطقػة الللػير  هالّ  إي 
اةض ال ي اؿ قاةما  لعدد مف المنتجال وإتل لػقؿ قاص ا ز غال ظؿ  المي الالت قؿ هاس 

وهػػاا  اتيػػا ال امنػػة ييقػػؿ   يػػ ا  يػػف هم انلػػنوال األ مػػة وإجػػـ التصػػدي  ال يػػ اؿ مإػػدودا  و 
ويلػػل ال وا ػػ  )العصػػاة  والم  يػػال وال وا ػػ  المج  ػػة  زينط ػػؽ يلػػل اللهػػا  )الطمػػاطـ؛

طيف وإػدال اتنتػال لت ػويف ولاصة المشم ؛ز وغ  الإالتيف يج  التن   هلل تإلػيف تػو 
لػػل هدلػػاؿ ت نولوجيػػال وميػػا ال جديػػد   قػػ   م ا ػػ  هنتػػال اللهػػا  وال وا ػػ  المعنيػػةز واا

ؼ جيػػود التلػػويؽ لت ػػوف المنتجػػال  مواصػػ ال يالميػػةز وتإلػػيف التع ةػػة والت ليػػؼز وت  يػػ
  ال   ي   غ  التيقؾ هاس المنتجال يتملؾ هم ان دوؿالل لاصة  النل ة 

يػػاج   يػػف الػػتيعا  ال ػػاةض مػػف إليػػ   التػػ   انػػل ق ػػؿ األ مػػةصػػناية األل ػػاف   فّ 
وتشػ يلة منتجاتيػػا تقتصػ  يلػل اللػػ ف والإليػ  المعقػـ والج نػػة المإليػةز غػ  الوقػػل  زال قػ 

الاص تلتو د غي  لو ية ال  د  والج نة وإلي  ال ود    ومف  ـز غمف اله و ص تع ي  هاس 
التقنيػػال الإدي ػػة لاصػػة مػػر الػػتعاد  قطػػاع ال ػػ و  الإيوانيػػة  الػػتلداـ  وتنميتيػػا الصػػناية

  الإقا  التصدي  و الطل  المإل  وتل يض الت عية لقلتي ادز  لدّ للعاغيت ز والؾ 
ويت ػاول غػاةض  يػل ال يتػوف  زلػو يةالػل ا  يػل ال يتػوفز غيػو  ػ و  قوميػة  النلػ ة  م  

صػػد  القلػػـ األ  ػػ   إالتػػ  وق ػػؿ األ مػػة  ػػاف ييلػػ  إلػػ  جػػود  المولػػـ الػػل مػػف يػػاـ 
لػػػـ يػػػ ف ال يػػػل اللػػػو ص  عػػػد الػػػما  تجا يػػػا  غػػػ  اللػػػوؽ الدوليػػػة  ويتطلػػػ  األمػػػ   ِهاْ  اللػػػاـز

مػػػف إيػػػ  الػػػتلداـ الت نولوجيػػػا  زيػػػـم نلإػػػاخز وهػػػر لطػػػة يمػػػؿ لتطػػػوي  هػػػاا المػػػو د ال
ز وتل ينػػػ   صػػػو    يػػػلز وتل ػػػيض ت ػػػاليؼ هنتاجػػػ الإدي ػػػة غػػػ  يصػػػ  ال يتػػػوف وت  يػػػ  ال

يلميػةز  معنػل تو يعػ  يلػل ل انػال إلػ  مواصػ ات  ود جػة الإموهػة غيػ   و ػالؾ مػػف 
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إيػػ  تع ةتػػ  وت لي ػػ ز وتطػػوي   لػػالي  التلػػويؽ و نػػا  لػػمعة تجا يػػة دوليػػةز مػػر العنايػػة 
  ت شيد التيا   ما ف توطيف الوإدال اتنتاجية وتجمعاتيا 

غ  اوتػػػو  لػػ غـ مػػف ي اقػػػة هػػاس الصػػنايةل ايلػػػ صددناعة الغددزل والنسددديج واأللبسددة: -0
ت ػػػد مػػػف الموجػػػة العا مػػػة النتقػػػاؿ هػػػاس لػػػو ية لػػػـ  المػػػاد  األوليػػػةز والقطػػػف  الػػػاالز غػػػنفّ 

ز وظلػػػػل صػػػػناية متدنيػػػػة الصػػػػناية مػػػػف الػػػػدوؿ المتقدمػػػػة هلػػػػل   يػػػػ  مػػػػف الػػػػدوؿ الناميػػػػة
االلػػت اتيجية  األولويػػة ال  يػػ   فّ وتقنياتيػػا مشػػتتةز و  اه الت نولوجيػػاز وتنػػوع منتجاتيػػا مإػػدود

 الهػ و   الػت ماؿ لللػلت   يإػّتـ ِمم اتعطل لالؾ الج   مف الصناية القاةـ يلل القطفز 
 الت نولوجية إتل يل ها  

غميشػػػ  القيمػػػة يظيػػػ   وهػػػوخ ت ايػػػد القيمػػػة المهػػػاغة غػػػ   ػػػؿ م إلػػػة مػػػف م اإػػػؿ لللػػػلة 
لقمػػػػا  المنلػػػػول تصػػػػنير النلػػػػير )لللػػػػلة االنتػػػػال؛ز مػػػػف القطػػػػف اللػػػػاـ والإلػػػػر وال ػػػػ ؿ هلػػػػل ا

) ميشػ   لػاس؛  100والإيا   هلػل المق ػس الجػاه    غقيمػة القطػف المإلػول اللػاـ ت ت ػر مػف 
لػػل  ز عػػد غ لػػ  160 نإػػوهلػػل  لػػل ز عػػد تصػػنيع   قمشػػة جػػاه    600واا  عػػد تصػػػنيع   900واا

؛ز 7إ  الشػػ ؿ )غػػ  إالػػة األل لػػة األ قػػل واأل  ػػ  تعقيػػدا ز  مػػا يوّهػػ 5622 ل لػػةز  ػػؿ هلػػل 
 :ادت يتطل  األم  تنمية هاا ال  ع الصناي  االلت اتيج  يلل الوج    ـّ مف و 

ز  صػػػو    ّليػػػا وقػػػؼ تصػػػدي  القطػػػف المإلػػػول  ليػػػا  وتصػػػنير ال ػػػ وؿ المنتجػػػة مإليػػػا   -
تد يجيػػػة  إيػػػ  يتوقػػػؼ تصػػػدي ها تمامػػػا ز والػػػؾ  تشػػػجير القطػػػاع اللػػػاا وتإ يػػػ س وإػػػدس 

ل نلػير وت ي ػو جػاه  وطنػ   و ممػ ولز مػر و التشا ؾ مر القطاع العاـ يلل تإويليا هلػ
هيق  يناية لاصة  م إلة الص اغة والتإهي  هلل اإت اـ شديد لمقتهيال الإ اظ يلػل 
ال يةةز و اجتاا  ش  ال مف الدوؿ الصديقة لقلت ما  غ  صناية النلير ولاصة تإل 

 مظلة المشا ير المشت  ة 
مم ػػفز  إيػػ  يػػتـ تصػػنير األقمشػػة  هلػػل  يلػػل إػػد وتع ي هػػا تطػػوي  صػػناية األل لػػة -

يا صناية   ي ة العمالةز وتلتلـ  العمؿ ز لاصة   نّ  ّليا القطنية والمم وجة المنتجة مإليا  
الجػػدص لت ػػويف األطػػ  ال نيػػةز وتػػوغي  ال نيػػة التإتيػػة المنالػػ ةز  نقامػػة مجمعػػال ينقوديػػة 
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وتهـ يددا  مف الشػ  ال  ز للوا الير النلير والتإهي  واألل لة واالتتوطف غييا مشا  
  ػل  ِهاْ الص ي   والمتولطةز تتعاوف غيما  ينياز غػ  شػ ا  المػدلقل والتػد ي  والتلػويؽ  

 نجاخ هاس المجمعال غ    ي  مف الدوؿ األل د 

 

منلوجال  قمش  مصنعة  مق س جاه س   قطف لاـ  إلر ليوط غ ؿ ونلر 

      
 كامل سمسمة النسيج، من القطن إلى الممبوسات: القيمة المضافة الى (7)شكل ال

Value Addition along the Textile Chain 
طػػا  االلػػت اتيجية لصػػناية ال ػػ ؿ والنلػػيرز معػػد مػػف ق ػػؿ غ يػػؽ المصدددر : تق يػػ  تإليػػؿ لللػػلة القيمػػة واا

 األمػـلصػالس و ا   الصػناية غػ  لػو ية  التعػاوف مػر منظمػة اليونيػدو و  نػامر  ؛Gherziيمػؿ بجيػ  صب )
  2006المتإد  اتنماة ز ش اط 

 

مػػػف   ػػػ   وهػػػ  تظػػػؿ هػػػاس الصػػػنايةز متولػػػطة الت نولوجيػػػاز  صدددناعة الزجددداج: -3
غ  ال مػػػؿ  مواصػػػ ال  غيعػػػة الجػػػود  االصػػػنايال الوايػػػد  غػػػ  لػػػو ية  إ ػػػـ ي اقتيػػػا وتػػػو 

م انيػػة قيػػاـ صػػنايال مجديػػة اقتصػػاديا   إجػػـو صػػ ي   ومناغلػػة غػػ   والعمالػػة المػػاه  ز واا
غ  نمو  جميعيا قد  اف الطل  يلل المنتجال ال جاجيةو المنتجال االلتيق ية النياةية  
شػا ير هيػاد   يػ    نلإػاخ غػ  اللػوؽ المإلػ  مػر  ػد  م ملتم  ق ؿ األ مػةز و لػا مػيل اه 

الصػنايال الدواةيػة وال ااةيػة؛ز و  جػال اللػيا الز و اتيما  )مواد ال نا  والع ؿ والػدي و ز 
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ينتر  يلل ل يؿ التإديدز ال ي اؿ ال جال الملطسل ف   والإقا  للتصدي  هلل دوؿ المنطقة
و  المصػػػ  الط يقػػة التقليديػػػةز ولػػػيس  الط يقػػة الإدي ػػػة   ي ػػػة   س المػػاؿ تنتػػػال ال جػػػال 

وتقويػػة وتلػػويف  يػػال  الجػػود  وقا ػػؿ لعمليػػال تصػػنيعية اهػػاغية )تقلػػية)الملػػإو   غقيػػا ؛ و 
ال  ف تشػػػمؿ  يهػػػا  شػػػ يإة الهػػػوةيال    مػػػا يم ػػػف لصػػػناية ال جػػػ ؛واالنإنػػػا  ويػػػا س 

يػػػػػا تتطلػػػػػ   نّ  هالّ  ز45؛العدلػػػػػال والمعػػػػػدال ال صػػػػػ ية والم ونػػػػػال ال صػػػػػ ية واالل ت ونيػػػػػة)
ممػػػا يلػػػتدي  هقامػػػة مشػػػ وع مشػػػت ؾ  التعػػػاوف مػػػر هإػػػدد الشػػػ  ال  زالػػػت ما ال هػػػلمة

 غ غاؽ نموها  إ ة ولاصة للتصدي   مف  ـّ و الملتصةز 
لػػمنل منتجػػا  إيويػػا  لقطػػاي  التشػػييد والييا ػػؿ األلالػػية اتيم ػػؿ سددمنت: صددناعة اإل -4

 الل اطػػػة )المينيػػػة واألنشػػػطة وال نػػػا ز وت يػػػ  هػػػاس الصػػػناية الطلػػػ  يلػػػل يػػػدد مػػػف ال عاليػػػال 
 ػػال  ال )ز ويلػػل يػػدد مػػف اللػػلر التػػ  تشػػ ؿ ملػػتل مال اتنتػػال والنجػػا    ؛ والإػػداد  واللإػػاـ
   مػا تإ ػ  يلػل قيػاـ صػنايال ؛ية وادجػ  النػا ص التػ  يم ػف هنتاجيػا مإليػا  اوال قطال ال وال
  ؛الخيػػػ   واللػػػيلي ونال واألنا وال لػػػوؾ الللػػػوص جػػػاه    المنتجػػػال اتلػػػمنتية ال) ماميػػػة الإقػػػة 

مػف اتلػ اع غػ   وال ػدّ  زال جو   يف الطل  واتنتال المإل  لت داد غ  الم إلػة القادمػة غي   ف  
يلػل األقػؿز  تل ية الطل  المت ايد لػقؿ اللػنوال العشػ  القادمػة لإل افلد ال جو  مر األلا  ا

 اه ر تإقػػؽ قيمػػمصػػاناا الػػة العق ػػال التػػ  تإػػوؿ دوف ولػػول القطػػاع اللػػاا و شػػ اغية غػػ  هقامػػة و 
   اغة يالية ومتقدمة غ  مواد ال نامه
ال تػ اؿ لػو ية ملػتو د  لالصػة لأللػمد  الجػاه  ز يلػل الػ غـ األسدمدة: صناعة  -5 

مػػف تػػوغ  ال ولػػ ال وال ػػا   مػػدلليف  ةيلػػييف ليػػاس الصػػنايةز ولػػاا غػػأ    األلػػمد  )م ػػؿ 
ت نولوجيػا   فّ  يم ػف تصػنيعيا مإليػا   هالّ  يػة؛ الملػتو د األلمد  الم   ة ال ولػ اتية واد وت

الػػػة لػػػدلوؿ  لػػػواؽ معقػػػد ز وتلػػػتلـ  الػػػت ما ال هػػػلمة وقػػػد   تلػػػويقية غعّ  هػػػاس األلػػػمد 
   وتل ية الطل  المإل  الاص لينمو مر تعاغ  القطاع ال  اي ز التصدي 

                                              
د الال لعدد مف هاس  ل ؽ لم    الد الال وال إو  العلمية  ف  يدّ ال )و صنايياس اليم ف للو ية  ف تنيض    45

ف اقتص  األم ز غ  و  ؛ المشا ير وتـ تن يا وإد  هنتاجية تج ي ية  اةد  غ  المعيد العال  للعلـو والت نولوجيا إتل واا
  دوؿ الصديقةر المواد الوليطةز والؾ  التإالؼ مر هإدد ش  ال الم إلة  وللز يلل تصني
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ينصػػػ  توجػػػ  الشػػػ  ال ال  يػػػ   يلػػػل تصػػػنير  صدددناعة المكوندددات وقطددد  الغيدددار: -6
الم ونػال غػ  اللػػا ل إيػ  تػػنل ض الت ل ػة وتتعػػ   قػد تيا التناغلػػيةز و غػادل دوؿ ناميػػة 

تتطلػ  ميػا ال غنيػة ياليػة  صناية متولطة التقانػة هجمػاال    ونيا ز46مف هاا التوج  يّدس
اصػ ال وانعػداـ  لػ  غػ  وب قاغة الصنايةب  إ ـ ما يتطل   تصنيعيا مف الت اـ دقيػؽ  المو 

و تعػػػػػددها ال  يػػػػػ  وإجػػػػػـ لػػػػػوقيا ا  ػػػػػالتنوع و إاجتيػػػػػا وتتميػػػػػ  منتجاتيػػػػػ هػػػػػام  اللػػػػػماخز
وتنػػػد ل  غلػػػ  وإػػػداتيا اتنتاجيػػػة غػػػ  شػػػ يإة المشػػػا ير الصػػػ ي   والمتولػػػطةز المتعػػػاظـز 

وتلػػػػػػا هػػػػػػاس الصػػػػػػناية الم ونػػػػػػال الق مػػػػػػة لللػػػػػػلر يػػػػػػؽ قيمػػػػػػة مهػػػػػػاغة م ت عػػػػػػةز و تإق
 ز نلا  الا   منيا ولاةط النقؿز األدوال ال ي  اةية المن ليةز الللر االلتيق ية المعم  

االل ت ونيػػة و الػػاال المن ليػػة منيػػا  ػػالتل  يوف وال اديػػو و جيػػ   الػػتق اؿ ال ػػ  مػػف اللػػواتؿز 
 ومعػػػدال االتصػػػاؿ  ػػػاليواتؼ وال ػػػداالل و جيػػػ   القلػػػل   ومعػػػدال معالجػػػة المعلومػػػال

إيػػػوص جػػػدا  القيػػػاـ  ػػػالت وير ليػػػاس مػػػف ال  غاّنػػػ مػػػف  ػػػـّ و  وملإقاتػػػ   ؛ال م يػػػوت )  الإالػػػو 
يلػل  دايػة  الت  ي   ػوتنشيطيا واجتػاا  القطػاع اللػاا غ  لو ية الصناية الوايد  جدا  

يدد مإدود مف الم ونػال تػتقف تصػنيعيا  جػود  ياليػة ولػع  منػاغس  مػر الإػ ا يلػل 
الصع  ومػف ال لػيط هلػل المعقػد مػف جيػةز تط يؽ القايد  القاةلة  التد ل مف الليؿ هلل 

  ؛Learning) ـالتعلّ  مد وتقليا 
التػ  ال غيعػة وه  إج  األلاس غػ  الصػنايال صناعة اللكترونيات والبرامج:  -7

ز التػػ  تنتشػػ  ICTوت نولوجيػػا المعلومػػال واالتصػػاالل  تقػػـو يلػػل   اغػػة التقانػػة والمع غػػة
يا  لػاس  غػر ز  ما  نّ  ّليا قطايال االقتصاد اتنتاج  واللدم   ل ية غاةقة يالميا  وغ 

مػػف لػػقؿ  يػػاد  االنتػػال ول ػػض  زتناغلػػيةالميػػ   ال  ا ػػ  اا القيمػػة غػػ  الصػػنايال التقليديػػة و 
أ     ػػػػػ اية االل ت ونيػػػػػال وصػػػػػناية ال ػػػػػ امر  وهػػػػػ  تت ػػػػػوف  لالػػػػػا  مػػػػػف صػػػػػنالت ػػػػػاليؼ

إتػػل اليػػـو إ يلػػة م إلػػة التجميػػر الصػػنايال دينامي يػػة غػػ  يػػالـ اليػػـو  وظلػػل لػػو ية 
 ف تتجنػ  إلقػال  ويلػل لػو ية غػ  هػاا المجػاؿ زدوف  ص مإتود ت نولوج  مإل  يا  

غػ  تإتدـ غييا المناغلة  ويم ف وصناية ال  امر إي   مف لقلؿ صناية االل ت ونيال
                                              

غ  إيف ظلل لو ية  1010 صاد ال تعدل المليا  دوال  ياـ  وقد اغادل تونس يلل ل يؿ الم اؿ مف هاا التوج  46
   عيد  ين 
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 system design and) م إلة  ولل الدلوؿ غ  إلقال م ؿ: تصميـ األنظمة والتجميرال

assembly) ، وتن يػػػػاها يندلػػػيةال قا ػػػػة التصػػػنير و الوتصػػػميـ  نظمػػػػة(Process and 

Control Engineering Design and Implementation)،  المصػػا يس ال ي  اةيػػة و
المنمطػػػػة ال ػػػػ امر صػػػػناية االل ت ونيػػػػة الجديػػػػد  واالل ت ونيػػػػال االلػػػػتيق ية ال لػػػػيطةز و و 
(Standard ؛ وال ػػ امر المصػػممة وغقػػا  لإاجػػال ال  ػػاةفTailored) التػػ  تلػػتلدـ الل ػػة ؛

 ػ امر اؽ الع  يػة واتلػقمية المتناميػة ) األلػو  غهػقه يػفالع  يةز للدمة اللوؽ المإليػة 
   Content Industries)و  امر صناية المإتود  زMultimediaالصناية متعدد  الولاةط

غػػ  قطػػاي  ال  ايػػة ت تلػػ  هػػاس الصػػناية  هميتيػػا  صددناعة التعبئددة والتغميدد : -8
ز والػػػتلداـ يػػػدد مػػػف غعالياتيػػػا للمػػػواد المإليػػػة و يػػػاد  التشػػػا ؾ  ػػػيف والصػػػناية التإويليػػػة

ز  إ ػػػـ    هػػػا غػػػ  تػػػيدصمػػػا يإد ػػػ  هػػػاا التشػػػا ؾ مػػػف   ػػػ  مهػػػايؼ  وهػػػ  و الصػػػنايال 
الإلويػالز و معجوف الطمػاطـز و م ؿ  يل ال يتوفز ) اجتاا  الملتيلؾ للصاد ال اللو ية

مػواد التنظيػؼ    الػخ؛ و التػال  غ غػاؽ تطو هػا  إ ػة و مواد التجميػؿز و األدويةز و األل لةز و 
طاة ػة والػػعة  للػوؽ المإليػػة  و  لػواؽ المنطقػةز  ونيػػا تهػـاإتياجػال ا لػػدّ جػدا ز لػوا  ل

نقامة العديػد مػف   ز وتلمسمف المواد  ال جال والو ؽ والمعادف وال قلتيؾ والمواد الم   ة
غػ   يتصػايد الػتيق يالالتػ  ملتل ة للػد الإاجػة مػف هػاس المػوادز المنش ل الصنايية ال

لػػو ية مػػر الػػتعاد  مجمػػؿ النشػػاط االقتصػػادص لعاغيتػػ   عػػد لػػنوال الإػػ   يلػػل لػػو يةز 
  تع ي  لقلؿ االنتال وتإقيؽ القيـ المهاغة العالية مف  ـّ و 

 النتائج:
الت ّيػػ  غػػ  ط يعػػة اتنتػػال اللػػلع  واللػػدم  والت ػػادؿ التجػػا ص   اال ت ػػا  يلػػل مػػ الل

دو ا   ػػػالغ  تػػػيدصهػػػمف اللػػػياؽ االقتصػػػادص العػػػالم ز  صػػػ إل لقلػػػؿ القيمػػػة العالميػػػة 
األهميػػػة غػػػ   لػػػـ الػػػت اتيجيال النمػػػو والتنميػػػة ومإػػػددا   لالػػػيا  غػػػ  صػػػياغة الليالػػػال 

تإليػؿ يليػة  الصنايية للدوؿ والش  الز ولاصة غػ  الػدوؿ الناميػة ومنيػا لػو ية   مػا  فّ 
ز مػػف  دايػػة متطل اتيػػا وااللػػت ما ال التػػ  تهػػمف االلػػتلداـ وتشػػّ ليا نشػػو  هػػاس اللقلػػؿ

عال  و  س الماؿ ال ش ص والميا ال و ش ؿ لاا المدلقل الوليطة والعمليال التقن  ال
الت  تإقؽ القيـ المهاغة وي    امؿ إلقاتيا هلػل المنتجػال النياةيػة التػ  تل ػ  متطل ػال 
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اللػػػوؽ المإليػػػة والتصػػػدي ز ي ػػػ    هميتيػػػا غػػػ  ولػػػول الشػػػ  ال الصػػػ ي   والمتولػػػطة هلػػػل 
ؿ تولػػػير نطػػػاؽ الليالػػػال الصػػػنايية اليادغػػػة هلػػػل  لػػػواؽ التصػػػ يؼ الدوليػػػةز مػػػف لػػػق

التإ يػػ  المػػد وس لققتصػػاد  مػػا غييػػا مػػف إ يػػة إ  ػػة  يوس األمػػواؿز ووهػػر ليالػػال 
موا مػػػة لعمػػػؿ الشػػػ  ال األجن يػػػة والتشػػػا  ية مػػػر الشػػػ  ال ال اةػػػد  التػػػ  تلػػػمس للشػػػ  ال 

ز و نػػػا   العناقيػػػد الصػػػنايية المإليػػة  الإصػػػوؿ يلػػػل الت نولوجيػػػا الإدي ػػػة والتػػػد ي  الػػػقـ 
 المجمعال الصنايية   ي الواتغاد  مف اقتصاديال الإجـ وم

يلػػػتيدؼ تإليػػػؿ لقلػػػؿ القيمػػػة العالميػػػة ه ػػػ ا  م ػػػامف القػػػو  غػػػ  االقتصػػػاد المإلػػػ  
ويليال انل اط  غ  االقتصاد العالم   يدؼ تعظيـ القيـ المهاغة  االلػتناد هلػل الم ػاهيـ 

النلػػػ ية  نتاإػػػة  يػػػ اللتلصػػػا غػػػ  الميػػػاـ واألنشػػػطة والمالجديػػػد  لمنتػػػال القػػػاةـ يلػػػل ا
األمػ  الػاص ي ػ ض  لػـ ليالػال اقتصػادية  تطوي  الموا د  دال  مف هنشػا  لللػلة  املػة 

 لية شاملة وغقا  لمدلؿ اللقلؿ و ش ؿ لاا غيما يتعلؽ  الليالػال الصػنايية اليادغػة 
الصػػػ ي   والمتولػػػطة لناإيػػػة وتإلػػػيف  يةػػػة يمػػػؿ الشػػػ  ال  زهلػػػل تع يػػػ  منػػػاال االلػػػت ما 

إ ومػػال تولػػير للالػػؾز ين  ػػ   غهػػقه يػػفالتػػد ي  والتأهيػػؿ والتلصػػا وغػػتس األلػػواؽ  
النلػػ ية غػػ  االقتصػػاد  وتتإػػدد ط يعػػة الملػػاهمة غػػ   يػػ النطػػاؽ يمػػؿ الشػػ  ال وغقػػا  للم

يمػا  م الليالػال الإ وميػة دو ا   تػيدص ِهاْ النلػ ية الدينامي يػةز  يػ اللقلػؿ القيمػة وغقػا  للم
موقػػػر االقتصػػػاد غػػػ  هػػػاس اللللػػػلةز ناهيػػػؾ يػػػف يت ػػػة التنميػػػة  ومػػػف  ػػػـّ غػػػ  اتغػػػاد  منيػػػا 

ما  ف معظػـ الػدوؿ الناميػة تمتلػؾ قػو  يمػؿ  ليصػة نلػ يا  ومتػوغ   الموقوؼ يندهاز والليّ 
المػػػػواد األوليػػػػة و التػػػػال  يم ػػػػف  ف تنلػػػػ ط غػػػػ  م اإػػػػؿ التجميػػػػر والتصػػػػنير  غهػػػػقه يػػػػف

ة  تشػجير اال ت ػا  هػمف الليالػال الصػنايية وغقػا  لط يعػة الصػناية والعمليال والمعالجػ
لجيػػة الت  يػػ  والتػػو ع وإجػػـ   س المػػاؿ الملػػتلدـ وجػػود  المل جػػال  و نيتيػػا الملػػتيدغة

التػػ  تيػػدؼ هلػػل  غػػر تناغلػػية الصػػنايال واالقتصػػاد هػػمف المعػػايي  الدوليػػة التػػ  تل ػػ  
   متطل ال الجود  وال مية وتع ي  يمؿ األلواؽ
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 المقترحات: 
تمتلػػؾ لػػو ية غ صػػة تإػػدا  الت ييػػ  المطلػػو  لاصػػة  غػػ  ظػػؿ تنػػام  الطلػػ  المتوقػػر 

لػػتدامة غػػ  يتمػػاد  لػػس االاقتصػػادص غػػ  م إلػػة هيػػاد  اتيمػػا ز والػػؾ  ويػػود  النشػػاط اال
مإليػا  ليلػيـ  ةالمقا  ة التنموية لقطاع الصناية التإويليةز الم نية يلػل تعظػيـ القػيـ المهػاغ

 زولصوصػا  غػ  م إلػة التعػاغ  الم  ػ  ياالقطاع مف جديد و  لـ      غ  يملية التنمية  لّ 
وهػػػ و   نيػػػوض القطػػػاع مػػػف   وتػػػ  التػػػ  تت ػػػر انتصػػػا ال الجػػػي  الع  ػػػ  اللػػػو ص يلػػػل 

 مف: ال دّ  مف  ـّ   و ويود  يدد   ي  مف المناطؽ والمنش ل هلل ي يف الدولة زات ها 
 إلػف هياد  صياغة اليي ػؿ الصنايػ  المطلػػو  هػمف النيػوض الشػامؿ والملػتداـ  -5

تتمتػر  ِهاْ الت قؿ الموا د والطاقال ال امنة للقلؿ االنتػال غػ  غػ وع النشػاط الصػناي ز 
نل ية   ي   غ  يد  غ وع مف األنشطة الصنايية )مف الصنايال ال ااةية  ي اللو ية  م

لإديػد واأللػمد  وصػػناية م ونػال ال يػا  وقطػر الت ػديؿز ومػػ و ا  هلػل صػناية اتلػمنل وا
  صناية التع ةة والت ليؼ وتقانال المعلومال؛ 

وتع   مف مقومػال التناغلػية  زتن يا الت اتيجية تنطلؽ مف م د  االيتماد يلل الاال -6
لقطػػػػػاع صػػػػػناي  يهػػػػػـ نلػػػػػيجا  متمالػػػػػ ا  مػػػػػف الصػػػػػنايال المتشػػػػػا  ة غيمػػػػػا  ينيػػػػػا 

وغػػػػ    الػػػػتم ا زااتيػػػػةز يتصػػػػايد مإتواهػػػػا الت نولػػػػوج  والمع غػػػػ   و مإ  ػػػػال نمػػػػو
مػػػف تن يػػػا تإليػػػؿ دقيػػػؽ وملػػػتم  ل ػػػ وع  ال ػػػدّ  مػػػف  ػػػـّ و    ّليػػػا م اإػػػؿ لللػػػلة القيمػػػة

و هميػػة الػت قؿ ال ػػ ا  زلػ دو ت ا طاتػػ  مػر القطايػػال األ  ّليػا النشػاط الصػػناي 
 و  زوالتيداؼ لقلؿ االنتال المتقدمة  ػدال  مػف تصػدي  اللامػال زال امنة والوايد 

اال ت ػػػػا  يلػػػػل ال يػػػػوع  عواةػػػػد متقل ػػػػ   إلػػػػ  تا ػػػػا   لػػػػعا  اللامػػػػال غػػػػ  اللػػػػوؽ 
 الدولية  
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ت نػػػ  الليالػػػال االقتصػػػادية ال ليػػػة وال  ييػػػة )التجا يػػػة وااللػػػت ما ية واال ت ا يػػػة واليي ليػػػة  -6
 وتإديػدا  والعمالةز والصنايية؛ اليادغة لميا    القطاع اللاا همف معػايي  الإو مػة الشػ اغةز 

هلػػػل األلػػػواؽ )مػػػف التػػػد ي  والتمويػػػؿ وتقنيػػػال  ااديػػـػ المشػػػا ير الصػػػ ي   والمتولػػػطة غػػػ  الن ػػػ
المعلومال والتعاقد ولػدمال األيمػاؿز هلػل إػواغ  التنلػيؽ والتشػ يؾ غيمػا  ينيػا؛ ل يػاد    ا تيػا 

 وتل يض الت اليؼ و ياد  الم ونة غ   يماليا و ياد  إجـ اللوؽ  
هنشػػػا  يناقيػػػد ومجمعػػػال صػػػنايية )قطاييػػػة  تعظػػػيـ القػػػيـ المهػػػاغة مػػػف صػػػناية  يػػػل  -2

ل النلػػػير والمق ػػػس  الػػػتيداؼ الم اإػػػؿ المتقدمػػػة مػػػف  و ج  اغيػػػة غػػػ  منػػػاطؽ هنتػػػاال يتػػػوفز 
ػػػ اتنتػػػال ا  شػػػ ؿ والتلػػػويؽ الػػػدول ؛ز  إيػػػ  تػػػ  ط المنتجػػػيف غػػػ  لقلػػػؿ وم اإػػػؿ اتنتػػػال هم 

ت ػػػاع المعػػػايي  الدوليػػػة اوتلتػػػـ   ز  و  تجميػػػر الم ونػػػال مػػػف مصػػػاد  ملتل ػػػة زين  ػػػوت  متتػػػا ر
لهػػػ ط يلػػػل الػػػتي اد اللػػػلر الولػػػيطة القيمػػػة المهػػػاغةز و يػػػاد  التصػػػدي  وتل ػػػيض ا لتعظػػػيـ

 قطاع الصناية  مإ ؾ للنمو غ  الناتر المإل  اتجمال   الياـتعظيـ  مف  ـّ والجاه  ز و 
هدمػػػال قػػػو  العمػػػؿ الموجيػػػة لػػػا قا  غػػػ   يمػػػاؿ غيػػػ  هنتاجيػػػة  و غػػػ   نشػػػطة م ع ػػػ    -1

هػػمف لا طػػة الػػت ما  ومنظومػػة صػػنايية مت املػػة  لنتػػاهو و شػػال متنػػا    هلػػل مجػػاالل 
تقةػػـ م ونػػال  ت جمػػة ال ػػ ا ال امنػػة والػػت قؿ المػػوا د والمػػواد األوليػػة المتػػوغ   و تلػػمس 

غػ     اغػة فو النلير الصناي  وتإقيؽ النمػو ااتػ  الػدغرز و منػاغر  ليػة ي يػد منيػا المنتجػ
لػػػػر يمليػػػػة هيػػػػاد  ال نػػػػا  ولاصػػػػة مػػػػر تو زتإقيػػػػؽ التنميػػػػة الصػػػػنايية المطلو ػػػػة  نلإػػػػاخ 

 واتيما  غ  لو ية 
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