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 املقدمة  .1

ُ
 
تعددةُُجهُالدولُالعربيةُتحدياتُتنمويةُم ُوات

ُوم ُ حسبُ تمتلكهتفاوتةُ ُماُ الطبيعيةُُُ املواردُ منُ

فيُضوءُُ خاصةُ االقتصاديةُ هياكلهاُ وحسبُ والبشريةُ

ُو العوملةُ وتائرُ ُتسارعُ االقتصاديُةانتشارُ ُُاألزماتُ

ُولعُ ُُ.واملالية
 
ُُُءبطواجههُالدولُالعربيةُهوُُلُمنُأهمُماُت

التخصصُُ منُ ُُالتحولُ السلع إنتاجُ القائمةُُُُاألوليةفيُ

الطبيعيةُُتحويلُُعلىُُ سلعُُوتصديرُُإنتاجُُُُإلىاملواردُ

م ُ ذاتُ ُووخدماتُ معرفيُ ُوحتوىُ مضافةُُتقانيُ قيمةُ

وم مجزيةُ ملناصبعاليةُ الرفاهُُيالئقُُُُشغلُُولدةُ حققُ

واالجتماعي ويُ للمجتمعُُاالقتصاديُ التحولُُ.ُ هذاُ مثلُ

ُُُضالة Structural Transformationاالقتصاديُُ
 
لُُك

الدولُالناميةُألنهُيسمحُبتحقيقُنموُاقتصاديُسريعُُ

ُووم ُ منُُمكيُ ستدامُ بالدولCatching upُُُُاللحاقُُنُ

ُُ ُاألكثر
 
ُُُُُُ.تطورا التحولُُيسمحُُكما املنعةُُهذاُ بإكسابهاُ

الضروريةُُ  Economic resilienceاالقتصاديةُواملاليةُُ

ُملواجهةُتداعياتُاألزماتُاملتعاقبة.ُُ

نتيجةُقانونُُالهيكليُُاالقتصاديُُُُالتحوُليتمُُُو

رأسُاملالُوالعمالةُُانتقالُُُُإلُىتناقصُالغلةُوتدنيُالعائدُُ

ُ واألوليةُ االستخراجيةُ والقطاعاتُ الزراعةُ ُُإلُىمنُ

التحويلية ُُُُالصناعاتُ ثم الخدميةُُُُإلىومنُ القطاعاتُ

م ُ مرحلةُ القطاعاتُُوفيُ نحوُ التحولُ منُ ذاتُُتقدمةُ

ُاملحتوىُالتقانيُواملعرفيُاألعلى
 
أنُُشيرُتجربةُالدولُُ.ُوت

أنُُُُإلىالتحولُاالقتصاديُليسُباملهمةُالسهلة،ُبالنظرُُ

ُُم ُ
 
عادة يذهبُ االستثمارُ التقليديةُُُُإلىعظمُ األنشطةُ

ُالتكاليفُواألرباحُُ ُفيُالدولُالنامية،ُحيثُتكون والريعية

التحولُُ يعتمدُ حينُ فيُ للمستثمرين،ُ اُ جيد  معروفةُ

مجموعةُمنُُُُإنتاُجُُإلىاالقتصاديُالهيكليُعلىُالتحولُُ

يتطلبُُ مماُ الجديدة،ُ والخدماتُ ُبناءالسلعُ قدراتُُُ

مُن اُ مزيج  تتطلبُ والتعليمُُُجديدةُ الكفؤةُ املؤسساتُ

املالئمةُوالقادرةُعلىُُ تخطيُُالجيدُوالبيئةُاالستثماريةُ

ُ عنُ الناجمةُ خططُُالعقباتُ وفقُ السوقُ فشلُ

 متناسقةُوشاملةُللتنويعُاالقتصاديُوالتحولُالهيكلي

(Abdmoulah, 2022.ُ) 

ُ هذاُ ُاُليطرحُ منُ ُصدارُ لسياساتُُاموجزُ

ُ
 
منُُُُاشكاليةُالتحولُالهيكليُفيُالدولُالعربية،ُانطالقا

ُقراءة ُلخصائصُ ُُ والتجارةُ االنتاجُ ُُالخارجيُةهيكلُ

ُ
 
لتسريعُُُُإلىُُوصوال شاملةُ استراتيجيةُ صياغةُ ضرورةُ

التحولُالهيكليُبهدفُتعزيزُالقدرةُالنتاجيةُالصناعيةُُ

تعزيزُالتنافسيةُواملنعةُُُُإلىوتنويعها،ُإضافةُُوالخدميةُُ

ُإلُىاالقتصادية.ُوتزيدُأهميةُهذهُالقضاياُاليومُبالنظرُُ

عديدُالعناصرُاملربكةُللدولُالناميةُمتمثلةُفيُتحدياتُُ

ال ومُ الثورةُ الرابعةُ التغيرُُصناعيةُ مجابهةُ تطلباتُ

 املناخي.ُُُُ

واقع قطاع اإلنتاج والتجارة اخلارجية يف الدول   .2

 العربية

الشكل منُ لمُُ(1ُُ)ُُيتبينُ العربيةُ الدولُ أنُ

في ُتتمكنُ االقتصاديُُُ التحولُ تحقيقُ منُ املتوسطُ

فيُُُاملستوىُالذيُبلغتهُالدوُلبمتوسطُُقارنةُُم ُُُاملأموُل

الدخل مستوىُ التيُُُُنفسُ املنهجيةُ باستخدامُ وذلكُ

راجعتُتُُ.Syrquin (1988)شنريُوسيركوينُُطورهاُكلُُ

حصةُُ فيُ زيادةُ يقابلهاُ لمُ ولكنُ قليال،ُ الزراعةُ حصةُ

ُالصناعاتُالتحويليةُأوُحتىُفيُُ
 
،ُولكنُُالصناعةُاجماال

 

 ات ـسالسيا زـموج
 2022نوفمرب / الرابعالعدد 

العربية واحلاجة اىل سياسات صناعية التنويع االقتصادي يف الدول  "
 "حديثة: املربرات والتطبيق

 احملرر: أ.د. بلقاسم العباس                أ.د. وليد عبد موالهإعداد: 
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والتيُقدُتكونُناجمةُعنُُُُقابلهاُزيادةُفيُحصةُالخدمات

مثلُالخدماتُاالجتماعيةُُُُنتاجيةُلزيادةُالخدماتُغيرُا

ُُ.واالدارية

بالرغمُمنُتفاوتُحصةُالصناعاتُالتحويليةُُ

ُ الدولُ ُفيُ ُماالعربيةُ ُبينُ واملغرب17ُُُ مصرُ فيُ ُ%

%ُفيُالعراقُوالصومالُوجيبوتيُ)جدول3ُُوالبحرين،ُو

ُُ يُ 1رقم الجزئيُ التحولُ هذاُ أنُ االُ ُ،)ُُ ُبطعتبر
 
غيرُُُوُُيئا

ُ
 
العملُعلىُتطويرُُتسريعُالتحولُالهيكليُُيتطلبُُُُُ.مثاليا

زياداتُُ تحقيقُ وبالتوازيُ التحويليةُ الصناعاتُ وتنويعُ

األعمالُُ فيُخدماتُ واالستشاراتُُمثلُُنوعيةُ الهندسةُ

والتسويقُوالخدماتُاملاليةُاملتطورةُوليسُفقطُُالفنيةُُ

علىُُ املضافةُُالتركيزُ والقيمةُ املعرفةُ قليلةُ الخدماتُ

والنقلُوالسياحةُوالصيرفةُكماُهوُالحالُُُُالتجارةمثلُُ

حصةُالصناعاتُُباملقابلُتزيدُُفيُأغلبُالدولُالعربية.ُُ

ُُيُحينُتتراجُع%ُف20التحويليةُفيُالدولُالصاعدةُعنُُ

الحصةُُ الصناعيةُُهذهُ الدولُ كالوالياتُُاملتطورةُُفيُ

ُالنموُالواسعُُمريكيةُوبريطانياُوأملانيا،ُُأُلاملتحدةُا نتيجة
الحظُتقدمُُللخدماتُالنوعيةُاملذكورة.ُمنُجهةُأخرىُيُ 

 Economicهذهُاألخيرةُفيُمؤشرُالتعقيدُاالقتصاديُُ

complexityُُُ م زياداتُ الصاعدةُ الدولُ تبرةُُعوتحقيقُ

تظهرُُ التيُ العربيةُ الدولُ عكسُ علىُ مجملهاُُفيهُ فيُ

ُ
 
ُأرقاما عالقتهُُ فيُ املؤشرُ هذاُ أهميةُ وتتمثلُ سالبة.ُ

علىُُ الدولُ قدرةُ ثمةُ ومنُ لإلنتاجُ التقانيُ باملحتوىُ

تحقيقُزياداتُهامةُفيُحجمُونوعيةُانتاجهاُوصادراتهاُُ

ُُإلُىالسلعيةُوالخدمية،ُوهذاُماُيتجلىُبالتحديدُبالنظرُ

تعثرُقدرةُالدولُالعربيةُفيُتحقيقُزياداتُهامةُفيُحجمُُ

صادراتهاُالسلعيةُوالخدميةُعلىُحدُالسواء،ُباستثناءُُ

النفطيةُالتيُتشهدُزياداتُهامةُفيُفتراتُزيادةُ الدولُ

الدولُُ أغلبُ صادراتُ تراوحُ حينُ فيُ العاملية،ُ األسعارُ

مكانها،ُوحققتُأخرىُزياداتُدونُاملأمولُخاصةُإذاُماُُ

ُقوُر حققتهُ بماُ ُنتُ مثلُ صاعدةُ وتركياُُدولُ فيتنامُ

ُوبولنداُوتايوانُعلىُسبيلُاملثال.

الدولُُ تتمكنُ لمُ العواملُ هذهُ لكلُ كنتيجةُ

العربيةُغيرُالنفطيةُمنُزيادةُحجمُصادراتهاُالسلعيةُُ

بـُُ الفترة4.4ُُُُإالُ خاللُ نم2021ُُ-1995ضعفُ ُُُابينماُ

ُ وتايوانُ وبولنداُ وتركياُ فيتنامُ صادراتُ 8.2ُحجمُ

ضعف،ُوكذلكُالحالُبالنسبةُملؤشرُتنويعُالصادرات،ُُ

منُُ مزيدُ باتجاهُ الهيكليُ التحولُ عمقُ يبرزُ ماُ وهوُ

النتاجيةُُ القدرةُ حيثُ منُ التحويليةُ الصناعاتُ

Supply CapacityُُُُواملحتوىُالتقانيTechnological 

Upgradeنُهذهُال
 
دولُبالفعلُمنُتحقيقُُ،ُوهوُماُمك

ُ)ُُمهمةزياداتُُ الفردُ دخلُ مقابل2.4ُُُُفيُ 1.2ُُضعفُ

ُُ.ضعفُفيُالدولُالعربيةُغيرُالنفطية(

الهيكل اإلنتاجي في الدول العربية خالل  (: 1رقم ) الشكل

 2020-1970الفترة 

 
 2022( UNCTADاملصدر: بيانات مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )
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   2021-1995أهم خصائص الهيكل اإلنتاجي والتصديري في الدول العربية للفترة (: 1الجدول رقم )
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ُإن ُاراستمُرُ الدولُُُ فيُ للنموُ الحاليُ النمطُ
يُ  الرفاهُُالعربيةُ يخدمُ والُ أمثلُ غيرُ ُ

 
نموذجا عتبرُ

ُمُ االجتماعيُُ
 
ظلُُُُخاصة ستقبال آثاُرفيُ التغيرُُُُتفاقمُ

الدولُترشيدُالدعمُوفرضُُلوُاستطاعتُُُُحتىُُ،املناخي

ُتدعوُُ زُمالي"ُمناسب،ُكما ُالضرائب،ُوخلقُ"حي  مزيدُمن
ُُلذلكُاملؤسساتُاملاليةُالدولية،ُفانُذلكُالُيُ 

 
عتبرُكافيا

والذيُُ املستقبل،ُ فيُ النتاجيةُ القاعدةُ وتطويرُ لتنويعُ
ُأساسياُلتحيُ 

 
قيقُالنموُاملستدامُوبناءُاملنعةُُعتبرُأمرا

ُُ املأمولة. تحقيقُُالنُصُُإناالقتصاديةُ علىُ القائمةُ ائحُ

الكليُُ االقتصاديُ االعمالُُالتوازنُ تحسينُُوبيئةُ )أيُ

القيودُُُُوخفضالتحتيةُُتطويرُالبنيةُُُوتُُااملؤسسعملُُ

التنظيميةُالتيُيدعوُلهاُصندوقُالنقدُوالبنكُالدوليينُُ

ُمنذُثمانيناتُالقرنُاملاض ي(ُُ
 
ُأنهاُليستُُت

 
عتبرُمهمة،ُإال

ال،ُُكافيةُلتنويعُاالقتصادُوالصادراتُبشكلُكاملُوفعُ 

ُوذلكُُ
 
السوقُُُُأساسا ،Market failureُُ بسببُفشلُ

ُُ من قدرُ وجودُ منُ العامة.ُُُُضعفبالرغمُ ُُالسياساتُ

الوضُع واملبادرةُُالنتاجيُُاالستثمارُُنشاطُُُُيعوُقُُهذاُ

ُو ُالخاصةُ حدوثُ عدمُ االقتصاديبالتاليُ ُُ.التنويعُ

عر فُفشلُالسوقُبعدمُكفاءةُاألسواقُفيُتخصيصُُ وي 

بسببُُ واملعرفةُ والعملُ والتمويلُ والخدماتُ السلعُ

وضعفُُ التنافسيةُ غيرُ واألسواقُ املعلوماتُ تباينُ

 
مؤشر تنويع  

 الصادرات 
مؤشر تنويع  

 الصادرات 
صادرات الخدمات  

 )مليار $(
مؤشر التعقيد  

 االقتصادي 

متوسط الدخل  
 للفرد 

 ( 2015)$ ثابت 

الصناعات 
 التحويلية

 )% من الناتج(
 1995 2020 1995 2021 2010 2021 1995 2019 1995 2021 1995 2021 

 5 9.2 3914 2834 1- 0.8- 3 3.7 36.7 10.3 0.84 0.82 الجزائر 
 20.1 15.9 19447 22185 0 0.3-  3.3 23.2 4.1 0.71 0.74 البحرين 

 17.1 17.4 4086 2185 0.1- 0.3- 20 19.1 36.4 3.4 0.6 0.7 مصر 
 2.1 1 4466 2027   3.8 2.8 62.3 0.5 0.88 0.72 العراق 
 17.3 17 4092 3420 0 0.7 3.5 5.7 9.4 1.8 0.65 0.64 االردن

 5.7 11.1 24429 34712 0.8- 0.6- 10.9 9.3 71.4 12.8 0.8 0.84 الكويت
 2.8 8.8 4577 6235 0 0 5 16 4.3 0.7 0.64 0.59 لبنان
 2.8 7.2 8753 .. 1.2- 0.5-   25.7 9 0.84 0.81 ليبيا

 6.7 10.3 1544 1418 1.4- 1.7- 0.2 0.1 3.5 0.5 0.89 0.8 موريتانيا 
 15.4 21.4 2991 1541 0.5- 0.6- 16 14.7 35.8 6.9 0.68 0.73 املغرب 
 9.7 4.7 15743 17700 0.4- 0.2-   53.7 6.1 0.71 0.75 عمان
 8.8 8.5 55920 .. 0.4- 0.6- 18.6 7.4 86.7 3.6 0.81 0.83 قطر 

 13.1 9.5 19018 18070 0.6 0.3 11.8 10.7 258.4 50 0.78 0.84 السعودية
 8.6 3.7 1811 961   2.3 1.1 4.3 0.6 0.84 0.76 السودان

 4.7 6.2 .. 1200     0.9 3.6 0.66 0.78 سوريا
 14.5 19.6 3889 2332 0.4 0.2- 3.1 5.8 16.7 5.5 0.54 0.67 تونس 

 9.7 8.9 37498 60169 0.4- 0.2-   425 28.4 0.53 0.7 مارات إل ا
 9.8 11.2 1291 2164 1.1- 1.4-  1.6 1.9 1.9 0.8 0.83 اليمن 
 8.7 20.3 12954 7380 0.2- 0.3- 6.7 10.8 94.7 16 0.77 0.78 شيلي 

 27.4 33.4 11188 1520 1.3 0.3 394.3 178.3 3364 148.8 0.38 0.48 الصين 
 18.3 22.7 42527 31628 2.1 2.4 386.6 230.9 1631.8 523.5 0.29 0.28 املانيا 

 20.5 23.7 35278 30171 2.5 2.8 167.8 134.6 756 443.1 0.4 0.38 اليابان 
 27.1 28.3 31327 13409 2 1 121.2 82.9 644.4 125.1 0.43 0.41 كوريا

 23.5 25.8 10827 5727 1.1 0.4 20.9 34.7 299 73.9 0.45 0.52 ماليزيا 
 17.3 22 15550 5638 1.1 0.8 31.9 23.1 337.9 22.9 0.41 0.49 بولندا

 21.1 25.7 66176 30367 2 1.2 229.8 100.6 457.4 118.3 0.47 0.5 سنغافورة 
 21.5 28.8 12039 5782 0.6 0.1 56.8 36.4 225.3 21.6 0.43 0.63 تركيا 

 8.8 17.1 46209 33645 1.6 1.9 417.3 291.9 468.1 238 0.33 0.23 بريطانيا 
 11.1 17.1 58203 41794 1.6 1.8 771.2 582 1754.6 584.7 0.23 0.27 أمريكا
 18.5 13.4 2656 730 0.1 0.9- 3.9 7.5 335.9 5.4 0.54 0.67 فيتنام 

 2022(، Atlas Economic Complexity(، وأطلس للتعقيد االقتصادي )Word Bank) الدولياملصدر: بيانات البنك 
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ُو عنُُالشفافيةُ الناجمُ الريعُ عنُ البحثُ نشاطُ تفش يُ

مةفيُبيئةُغيرُُالدعمُُتقديمُُ
َ
َحوك هلُاستقطابهُُمماُيُسُُم 

ت األخيرُ فيُُوفيُ املدىُ طويلُ االستثمارُ عمليةُ عطلُ

أسعارُُ هيكلُ اكتشافُ لصعوبةُ جديدةُ إنتاجُ خطوطُ

ماُُ وهوُ الجديدةُ األنشطةُ ُيحصروتكاليفُ القطاعُُُ

 الخاصُفيُمستوىُضيقُمنُالنشاطاتُالتقليدية.ُُ

ُعُ 
 
ُموما ُُ الطبيعيةُ املواردُ إيراداتُ ُُإلُىتؤديُ

ه املفاضلةُبينُعائدُاملخاطرُعلىُاألنشطةُالقابلةُُُُتشو 

ُ ُ، Tradablesلالتجارُ )العقارُُُ لالتجارُ القابلةُ وغيرُ

فيُ لالستثمارُ املتوفرةُ "الضمانات"ُ ظلُ ففيُ مثال(.ُ

املفقودةُُ الخبرةُ ظلُ وفيُ لالتجار،ُ قابلةُ غيرُ األنشطةُ

وضعفُالتعلمُباملمارسةُواملخاطرةُاملرتفعةُلالستثمارُُ

قابلةُلالتجار،ُفإنُاالستثمارُفيُاألنشطةُُفيُاألنشطةُال

ُ
 
ُ.ُاألولىُسيكونُأكثرُجاذبيةُوأمانا

ضرورةُالتدخلُالذكيُُُُهذهُالعناصُرتستدعيُُ

ُلتحفيزُوتوجيهُُ ُبأنواعها ُللسياساتُاالقتصادية ه واملوج 

فيُاالستثمارُاملحليُواألجنبيُضمنُرؤيةُواستراتيجياتُُ

حلةُُتأشيريُواضحةُاألهدافُلحُلظلُمنظومةُتخطيطُُ

ُ ماُ عكسُ علىُ الراهنُ ُيدعُوالوضعُ ُُ الفكرُُاليهُ

ُيالنيول لُهبراليُ تروجُ ُالذيُ الدوليةُُُ املاليةُ املؤسساتُ

ُُُ.النواحيُالتنظيميةُواالشرافيةُُعلىالدولةُُُُدوُرباقتصارُُ

بينتُتجاربُالعديدُمنُالدولُالصاعدةُومنهاُُُُباملقابل

ذاتُُ الدولةُ بأنُ وتايوانُ وسنغافورةُ وماليزياُ كورياُ

ُ القويُ التنمويُ Developmental Stateُُالتوجهُ

خاللُُ منُ الهيكليُ والتحولُ النموُ تسريعُ تستطيعُ

التيُُ الحديثةُ الصناعيةُ السياسةُ وأدواتُ سياساتُ

يُوموجهُنحوُُبناءُجهازُإنتاجيُمتطورُوتنافسُ ُُإلىتهدفُُ

ونقلُُ العاليةُ التقانةُ ذاتُ والخدماتُ السلعُ تصديرُ

ا منُ إنتاجُُُُإلُىوليُُاأُلنتاجُُُلاالقتصادُ علىُ قائمُ نظامُ

ُالسلعُوالخدماتُذاتُالقيمةُاملضافةُالعالية.ُ

ج ُ منُ الصناعيةُ السياساتُ منُُتتكونُ ملةُ
سياساتُأفقيةُُُُإلىفُُالسياساتُواالجراءاتُالتيُتصنُ 

ت حيثُ عمودية،ُ غيرُُوأخرىُ األفقيةُ السياساتُ كونُ

ستوىُأداءُاالقتصادُككلُُتمييزيةُوتتطبقُبهدفُرفعُم ُ

والتكنولوجيةُُ التقليديةُ التحتيةُ البنيةُ تطويرُ مثلُ

وتنميةُرأسُاملالُالبشريُوتطويرُالنظامُاملاليُوهيُمهمةُُ

ُ
 
فيُحلُإشكاليةُتنسيقُاالستثمارات.ُباملقابلُتكونُُُُجدا

أ إنتقائيةُ العموديةُ قطاعاتُُالسياساتُ وتدعمُ كثرُ

ستهدفةُدونُغيرها.ُوتعملُسياساتُالتنويعُوالتنميةُُم ُ

نحوُُ والعامُ الخاصُ االستثمارُ توجيهُ علىُ الصناعيةُ

املضافةُُ القيمُ ذاتُ املستهدفةُ األنشطةُ منُ مجموعةُ

م ُ بشكلُ أكبرُُاملرتفعةُ علىُ السيطرةُ منُخاللُ تواصلُ

املضافةُعبرُتصنيعهاُوتحويلهاُُ القيمُ قدرُمنُسلسلةُ

املعرفةُُُُإلى سلمُ فيُ واالنتقالُ ونهائيةُ وسيطةُ منتجاتُ

املواردُُ استغاللُ قائمُعلىُ نظامُ منُ والتقانةُواالنتقالُ

ُ ُإلىالطبيعيةُ املتوسطةُُُ التقانةُ ذاتُ السلعُ إنتاجُ

مليةُالهباتُالطبيعيةُُواملرتفعة.ُوتحددُسرعةُهذهُالع

واملزاياُالنسبيةُوجودةُرأسُاملالُالبشريُوكذلكُحجمُُ
حددُمستوىُالطلبُاملحليُونوعيته،ُُاالقتصادُوالذيُيُ 

درجةُاالنفتاحُوطبيعةُالسياساتُالتنمويةُُُُإلىبالضافةُُ

ُاملتبعةُوعالقتهاُبالتحولُالهيكليُوتنويعُاالقتصاد.ُُ

يُ  الطارُ هذاُ خارطةُُمكنُُوفيُ طريقُُصياغةُ

وتعزيزُ الهيكليُ التحولُ لتعميقُ وشاملةُ براغماتيةُ

م ُ علىُ ترتكزُ العربيةُ االقتصاداتُ كونينُُتنافسيةُ

 :(2)أنظرُالشكلُُأساسيينُهما

التنافسية   ▪ البيئة   Competitivenessتطوير 

Environment  ُُاختناقات تشخيصُ خاللُ منُ

ُالسوقُوم ُ
 
،ُُسبباتُفشلهُوالعملُعلىُحلهاُتدريجيا

غيرُُ الوظيفيةُ السياساتُ مقاربةُ وفقُ ذلكُ ويكونُ

ُ The systemic approachُاملباشرةُ خاللُُُ منُ

والتعليم،ُُاستهدافُُ الكلي،ُ االقتصاديُ االستقرارُ

العامة،ُُ واملرافقُ األساسيةُ والبنيةُ والصحة،ُ

علىُُ والنفاقُ واالتصاالت،ُ واملواصالتُ والطرقُ

التشريعيةُُ البنيةُ وتطويرُ والتطوير،ُ البحثُ
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للدولةوا واملؤسسيةُ ُلقانونيةُ التحولُُُ وتسريعُ

باألنظمةُُ املتعلقةُ االختناقاتُ لتقليصُ الرقميُ

علىُُ الحصولُ وتسهيلُ املستنديةُ والدورةُ الداريةُ

الخارجيةُُ والتجارةُ التراخيصُ واستخراجُ االئتمانُ

وحمايةُُ والفصاحُ األقليةُُُُاملستثمرينوالشفافيةُ

 ورفعُالكفاءةُاللوجستيةُ.

ا ▪ القدرة   Competitivenessلتنافسيةتطوير 

Capacity       ُُذلك البيئةُُويتمُ تطويرُ معُ بالتوازيُ

التنافسيةُبهدفُرفعُالطاقةُالنتاجيةُوالتنافسيةُمنُُ

خاللُاالرتقاءُالصناعيُللقطاعاتُالقائمةُوخلقُوتنويعُ

ُ
 
ُُق جديدة إنتاجيةُ ُُدرةُ والخلفيةُُتعزز األماميةُ الروابطُ

وخاصةُبناءُُوالتكاملُبينُالقطاعاتُوالجهاتُاملختلفةُ

ُو االقتصاديةُ ُالعناقيدُ فيُ القيمةُُاالندماجُ سالسلُ

ُ مواله،ُ )عبدُ والعامليةُ ُ،(2022املحليةُ خاللُُُ ومنُ

سياساتُحديثةُلترويجُوتوجيهُاالستثمارُوالصادرات.ُُ

 Theتدخليةُوانتقائيةُُُُاراديةويكونُذلكُوفقُسياساتُُ

Interventionist and Selective Approachُُُُللتنويع

ُُ مع تتعارضُ الُ معُُاالقتصاديُ املبرمةُ الدولُ التزاماتُ

هذهُُ أهدافُ وتتمثلُ الدولية.ُ التجاريةُ منظمةُ

( فيُ الحديثةُ الصناعيةُ االقتصاد1ُالسياساتُ تنويعُ ُ)

(ُتعميقُالصناعاتُمن2ُُلبروزُقدرةُإنتاجيةُجديدة،ُو)

(3ُُماميةُوالخلفية،ُو)أُلخاللُتعزيزُالروابطُالنتاجيةُُا

النتاجُُ وعمليةُ املنتجُ تحسينُ بهدفُ الصناعيُ االرتقاءُ

ذاتها.ُوتقومُهذهُاملقاربةُعلىُالتدخلُاملباشرُلحداثُُ

تغييرُحقيقيُفيُالطريقةُالتيُتعملُبهاُاألسواقُوتوجيهُُ

السوقيةُُ الروابطُ تعزيزُ خاللُ منُ الخاصُ االستثمارُ

عناقيدُُوساُل ضمنُ األعمالُ ورابطاتُ القيمةُ سلُ

األصغرُُ والتمويلُ املنهيُ التدريبُ وتوفيرُ صناعيةُ

واملغامرُوالدعمُاملستهدف.ُوترتكزُكذلكُعلىُسياساتُُ

والتيُُ املنتقاة،ُ االقتصاديةُ واألنشطةُ الصناعاتُ دعمُ

االعفاءُُتتضم ُ أوُ الحصصُ أنظمةُ آليات:ُ استخدامُ نُ

علىُالقيمةُاملضافةُُُُمنُالتعريفاتُالجمركيةُوالضريبة

والرسومُاملختلفةُفيُالتسجيلُوالبيعُوالشراءُوالضريبةُُ

ُللصادرات،ُُ علىُالشركات،ُوتوفيرُالدعمُاملالي/االئتماني

وإنشاءُمناطقُاقتصاديةُخاصة،ُواستخدامُالشركاتُُ

اململوكةُللدولةُأوُالخصخصة،ُوإنشاءُاملرافقُالعامةُُ

اُل للعملياتُ الالزمةُ املدخالتُ وتقديمُُوتوفيرُ نتاجية،ُ

وسياسةُُ العامة،ُ الضماناتُ وتوفيرُ التمويل،ُ وتسهيلُ

ُاملشترياتُالحكوميةُ.

وتتطلبُهذهُالسياساتُوجودُهيكلُمؤسس يُُ

 علىُأعلىُمستوىُللمساعدةُعلى:ُ

وشرحُُ ▪ الصناعيةُ السياساتُ شأنُ منُ الرفعُ

لتوفيرُُ املستوياتُ أعلىُ علىُ ومتطلباتهاُ معوقاتهاُ

التنسيقُوالشرافُوالرقابةُعلىُالوكاالتُالحكوميةُُ

 والدارةُالعامة.ُُ

والخاصُُ ▪ العامُ القطاعينُ بينُ والتشاورُ التنسيقُ

مجموعاتُُ خاللُ منُ املصلحةُ أصحابُ وبقيةُ

لتط الهادفةُ الصلةُ ذاتُ العناقيدُُاألعمالُ ويرُ

التعاونُُ نموذجُ وفقُ االنتاجُ وسالسلُ الصناعيةُ

بهدفُُ والحكومةُ الخاصُ القطاعُ بينُ االستراتيجيُ

ُالهيكلةُُ ُتعترضُإعادة الكشفُعنُأهمُالعقباتُالتي

االنتاجيُ للقطاعُ فعاليةُ األكثرُ التدخالتُ ونوعُ

 (.Rodrik, 2004ُ)ُصواالستثمارُالخا

والتقييمُُ ▪ والرصدُ واملساءلةُ للشفافيةُ آلياتُ توفيرُ

التيُُ املدىُ طويلةُ التنميةُ استراتيجيةُ منُ كجزءُ

تهدفُلتوسيعُالفرصُللجميعُولكيالُتتحولُاملواردُُ

 ُفرصُللريع.ُإلىالتيُتنفقُفيُدعمُأنشطةُجديدةُ
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