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دورهتتق  تت*  لةنميتت   يةةاتتقدي    لمنتتق ا  لاتتنق:ي   لقريشتت*    محتتا  د. م . أ.

    بعض  لبلد ن (شقرة  لى ةجقرب  ي)مع و جهةهق  و لةحديقا و لمشكالا  لة*

 مسةخلص 

لجأت البلدان النامية في الثمانينات من القرن الماضي الى  اتبىاس ايااىات تجاريىة ليبراليىة 

التىىي  بىىراما التديىل ال يدلىيضىمن لمعالجىة حىا ت الردىود ا اتصىىادت  التىي مىرت ب ىىا و لى  

ال ت اشتمل عل  جوانب عديدة  من ضمن ا الخصخصة  فرض ا البن  وصندوق النقد الدوليين و

ا اتصىىادية والصىىناعية الحىىرة لمىىرا تنميىىة الصىىناعة ودفىى  الحىىرة والمنىىاطق اطق وانشىىاا المنىى

هىى ا البلىىدان  مختلىىل انىىواس الحىىواف  اىىدمت .ولتحقيىىق هىى ا ال ىىدل  عجلىىة التنميىىة ا اتصىىادية

وي دل البحث ال  درااة المناطق ,والخدمات ا اااية وت يئة البنية التحتية للمناطق الم دورة .

مىن خى ل جى ب ا اىتثمارات تاثيرات ا فىي تع يى  عمليىة التنميىة ا اتصىادية الصناعية وتحليل 

ا جنبية وخلق بيئة ااتثمارية منافاة ونقل التدنولوجيا وتوفير فىر  العمىل وتنميىة الصىادرات 

.ويرد  البحث ايضا عل  تحليىل وتشىخي  المعواىات والمشىد ت التىي رافقىت بعىا تجىارب 

اطق الصىناعية ويحىاول التاىاال ت عىن المنى يطىر  البحىث بعىاالبلدان فىي هى ا المجىال .دمىا 

.ويختىتم البحىث  ااىتنادا الى  التحلىي ت وتجىارب بعىا البلىدان فىي ن ايىة البحىث ا جابة علي ا 

التىي تعى   فىر  نجىا  المنىاطق الصىناعية  بتقديم ابر  ا اتنتاجات ود ل  بعا  التوصىيات

 وتجاو  البيات ا .

  .  لخقا و لانق:ي   .مقدم    مفهوم و نو ع  لمنق ا  يةةاقدي   1

مىىن اجىىل التعامىىل مىى  التىىرول ا اتصىىادية الصىىعبة  وللتملىىب  علىى  الردىىود ا اتصىىادت  

،شرعت العديد من البلدان  النامية باعتمىاد ايااىات تجاريىة ليبراليىة دجى ا مىن بىراما التديىل  

دوق الىدوليين على  البلىدان الناميىة الاىاعية ل اتىراا  مىن ال يدلي  التىي فرضى ا البنى  والصىن

انشاا براما الخصخصة و مدونات  ه ا البراما ومن ضمن  ،المالااتين  التمويليتين االدوليتين

منىاطق انتشىرت وتواىعت  هى ا الواىد المناطق ا اتصادية الخاصة ،ومن ا المنىاطق الصىناعية .

اخىر   مثىل  الرائىدة فىي هى ا المجىال وتلت ىا بلىدان شعبية هىي بشدل اري  واصبحت  الصين ال

افضىل واىيلة   ولطالما  اعتبرت المناطق الصىناعية  بان ىا اندونيايا و والفلبين وال ند ومالي يا .
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لىىدان  الاىىائرة  فىىي طريىىق فىىي الب  المتواىىطة والصىىميرة ات ااتصىىادية لتشىىجي  وتنميىىة الصىىناع

 التصني .

ل ى ا المنىاطق مربدىة وهنا  انواس مختلفة من المناطق ا اتصادية وان التاميات المختلفة 

بعا الشيا وتاتخدم بشدل متبادل  من ابل الحدومات  ، لدن ا هم من ه ا التاميات هو ان ا 

على  التاىميات  ل ى ا المنىاطق ، وان  دي هىاتر ن ترد  عل  ح مة الايااات وا هدال ادثر م

نىىواس مىىن المنىىاطق  المختلفىىة يمدىىن ان يعبىىر عن ىىا بمصىىطلا عمىىومي وهىىو المنىىاطق جميىى  ا 

ا اتصادية والتي هي بمثابةج ر مايجة تتمت  بىاطر تنتيميىة ومالااىاتية وحىواف  تختلىل عىن 

 (1تشمل ا نواس المختلفة من المناطق ا اتصادية ا تي: )و بااي مناطق الب د .

    Free Trade Zones   (F T Z s ) لةجقرة  لحرة  ق ا من.1

طق مايجة غير خاضعة للراىوم وتاىتخدم لخىدمات الخى ن والتو يى  اوهي عبارة عن من

 لمرا التجارة والشحن واعادة التصدير .

  Export Processing Zones (E P Z s).منق ا ةانيع  لاقدر ا  2

وتمطي عىادة  هي مناطق صناعية ت دل بشدل ااااي لج ب ا اتثمار الموجه للتصديرو

 مجموعة وااعة من الصناعات التحويلية .

   Special Economic Zones (SEZs). لمنق ا  يةةاقدي   لخقا     3

وهي بمثابة مناطق جمرافية حرة  تخض  للعديد من القوانين  وا نتمة ا اتصادية الناف ة 

منىىاطق النشىاط  ا نتىىاجي  ا خىىر  ويحىق ل ىىا التمتىى  بىىااي  فىي البلىىد المعنىي وهىىي منع لىىة عىن

بمي ات خاصة ول ا الحرية لتمشية نشاطات ا الصناعية داخل حدود المنطقة المعنية  .وهي ب ل  

مختلفة بموجب القوانين الخاصة بالمناطق الصىناعية  غىراا ا نتىال الصىناعي  تتمت  بحواف  

 ايدون عل  ه ا النوس من المناطق ا اتصادية .والتصدير للخارل .والتردي  في ه ا البحث 

  Specialised Zones (SZs). لمنق ا  لمةخاا     4 

وتاىىىت دل هىىى ا المنىىىاطق اطاعىىىات محىىىددة او نشىىىاطات ااتصىىىادية مثىىىل راىىى  ا راضىىىي 

ومىىن جملىىة الحىىواف  التىىي تتمتىى  ب ىىا نولوجيىىا او منىىاطق للبتروديماويىىات. المختصىىة بىىالعلم والتد

الصناعية ا عفاا مىن العديىد مىن الضىرائب والراىوم على  الماىتوردات وا عفىاا مىن المناطق 
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تطبيىىق القىىوانين وا جىىرااات المتعلقىىة بالنشىىاط  وتحديىىد ا جىىور الىى  .واىىد تاااىىت اول منطقىىة 

ااتصادية  خاصة من  ادثر من خماين عاما ،ا  انه من  التاعينات اصبحت ه ا المناطق احد  

 1968صناعية  الرائجة  .وتشير بيانات منتمىة العمىل  الدوليىة  بانىه فىي عىام ادوات الايااة ال

بلدا ثم ارتفى  فىي عىام  47منطقة تتو س عل    167بلغ عدد المناطق ا اتصادية الخاصة  نحو 

( . وفىي منطقىة الشىرق ا واىط 2بلىدا )  130منطقة تتىو س على  نحىو  3500ال  نحو  2006

مىن المنىاطق الحىرة  ،ورغىم ان ىاترد  عىادةعل  التجىارة لدن ىا  73وشمال افريقيا هنا  حوالي 

م ىىام المنىىاطق ا اتصىىادية   ةمىىالخرا اتج ىىت لممىىادرة النشىىاط التقليىىدت ل ىىا وتواىىعت فىىي مماراىى

و لىى  لتنويىى  النشىىاط ا اتصىىادت   الخاصىىة والصىىناعية و لىى  لتع يىى  القيمىىة المضىىافة والمنىىاف 

 ( .3وت يئة فر  العمل )

    لبحث   همي  

تتىىات  اهميىىة البحىىث مىىن اهميىىة المنىىاطق الصىىناعية  ات ىىا دون ىىا احىىد  ادوات الايااىىة 

الصناعية الداعمة للنمو الصناعي في البلدان المختلفة ،وان انتشار المناطق الصناعية  في العديد 

 من البلدان  دليل عل   ل  .

 

 

 هدف  لبحث  

دفىى  عجلىىة التنميىىة تحليىىل تاثيرات ىىا فىىي ي ىىدل البحىىث الىى  درااىىة المنىىاطق الصىىناعية  و

ا اتصادية من خ ل ج ب ا اتثمارات ا جنبية وخلق بيئة  ااتثمارية منافاة ونقل التدنولوجيا 

النىاتا المحلىي وتنميىة الصىادرات ،با ضىافة الى  تشىخي   وتوفير فىر  العمىل  و يىادة حجىم

 بعا البلدان . المعواات والمشد ت التي واج ت ا في ضوا تجاربومنااشة 

 منهجي   لبحث  

حث االوب التحليل الوصفي وا اتعانة با دبيىات ا اتصىادية والتجىارب تعتمد من جية الب

 ناعية ،وبشدل خا  تجربة مالي يا في مجال المناطق الص العملية لبعا البلدان
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 ةسقؤيا  لبحث  

 هي : لبحث والتااال تويحاول ا جابة علي ا في ن اية ا يطر  الباحث بعا التااال ت

 هل تنجا  المناطق الصناعية  دوما في تحقيق اهداف ا ؟ .1

 ما هي العوامل المااعدة  عل  نجا   المناطق الصناعية ؟ .2

ل ىا التعثىر  تاببومايرة  المناطق الصناعية رافقت ما هي التحديات والمشد ت  التي  .3

 في بعا الحا ت ؟ .

 الفقرات  ا تية :ولتحقيق اهدال البحث  اول نتناول 

 مف وم وانواس المناطق ا اتصادية الخاصة ،ومن ا الصناعية . .1

 اهدال المناطق الصناعية والمناف  المتواعة من ا وادوات  تنفي ها . .2

 دور المناطق الصناعية  في التنمية ا اتصادية . .3

 التي رافقت بعا المناطق الصناعية . التحديات والمشد ت  .4

 والتوصيات .ابر  ا اتنتاجات  .5

  هد ف  لمنق ا  لانق:ي  و لمنق ع   لمةوةع  منهق و دو ا ةنفيذهق

يقام البعا اهدال الحدومات من تااىي  المنىاطق الصىناعية الى  ااىمين : ا ول يشىمل 

 ا نتىال الصىناعي وت يئىة فىر  عمىل جديىدة والثىاني يشىمل اهىدالتىوفير اهدال ااااىية مثىل 

 خىارل المىدن لتخفيىل ا  دحىام .وعمومىا فىان اهىدال  ثانوية مثل تحويل امادن الصناعات ال  

بعا او جمي   العوامل ا تية متشاب ة وتشتمل  عل  الحدومات من تااي  المناطق الصناعية 

( 4: ) 

 مارات ا جنبية والمحلية .ج ب ا اتث .1

 الال  والخدمات .من  تحري  النشاط ا اتصادت والصناعي بتنمية ا نتال .2

 تشجي  الصادرات الصناعية في مجال الال  والخدمات . .3

 خلق فر  العمل ا ضافية . .4

 رف  ماتو  ا نتاجية  وخصوصا في الصناعات الصميرة والمتواطة . .5

 ااتصاديا لتع ي  التنمية في ا . المتخلفة نشر الصناعة ومناف  التنمية في المناطق  .6

 للبلد .  تطوير ال يدل ا رتدا ت .7
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 تشجي  بعا الصناعات التي تراها الدولة م مة لدي ا . .8

بعيىدا عىن المرادى  الصىناعية  اعادة توطين بعا الصناعات وخاصىة الصىميرة من ىا ، .9

 الم دحمة .

 ويقام البعا المناطق الصناعية  حاب المرا  من انشائ ا ال  ث ثة انواس،هي :

جديىىدة فىىي المنىىاطق التىىي يوجىىد في ىىا صىىناعات ( للصىىناعات  ال promotion: التشىىجي  ) يول

 اائمة .

( المنىىاطق  الصىىناعية فىىي المنىىاطق المتخلفىىة ااتصىىاديا مىىن   development: تطىىوير ) لثتتقن*

 خ ل  ااامة صناعات من خارل  المنطقة او من داخل ا .

( المصىان  القائمىة فىي امىادن جديىدة لتمدين ىا مىن التطىور   relocation: اعادة تىوطين ) لثقلث

 ( .5 بابب ا  دحامات في الموطن الحالي)يصعب تطويرها  نه 

تلجا البلدان  ال  ااتخدام   ولمرا تحقيق ا هدال المنشودة من تااي  المناطق الصناعية

 ( .6)العديد من ا دوات والواائل  واهم ا 

والتمليل التعبئة    ة عل  المواد ا ولية الماتوردة وواائل الجمرديا عفاا من الراوم  .1

،دمىا هىو الحىال  فىي مالي يىا  والمدائن والمعدات  الماىتخدمة فىي ا نتىال بشىدل مباشىر

 عل  ابيل المثال .

ا عفاا من الضريبة عل  ا نتال في المناطق الصناعية وضريبة تصدير المنتجات ال   .2

 الخارل .

 بيعات .مضريبة الدخل والضريبة عل  ال ا عفاا من .3

 ا عفاا من الضريبة  عل  ا اتثمارات ا جنبية والضريبة عل  را  المال . .4

 بشدل ماتقل . اتامين الحصول عل  الطااة الد ربائية والما .5

 الاما  للمناطق الصناعية ا اتراا الخارجي التجارت لحد مبلغ معين انويا . .6

تخىى  العمىىل والصىىيانة للمنىىاطق الصىىناعية  ومن ىىا نتىىام ااىىتخدام اجىىرااات مباىىطة   .7

 الناف ة الواحدة للحصول عل  الترخي  بارعة معقولة .

تاىى يل الحصىىول  علىى  التمويىىل باشىىداله المختلفىىة دىىالقروا  والمىىنا لشىىراا ا را  .8

 والمصن  والمعدات والمباني .



 

 
 

 التنمية الصناعية يفأوراق 
 

 

 

 
  20من  6صفحة  المناطق الصناعية ودورها في التنمية لقريشيمحت اد. م . أ.

 اتثمار ا جنبي وتطوير وهنا  انواس اخر  من الحواف  التي  اعتمدت ا مالي يا لتشجي  ا

 وتواي  المناطق الصناعية  ومن ا :

بشان نابة الماىاهمة فىي را  المىال للماىتثمرين ا جانىب  تشجيعية  اتباس ايااة حدومية  .أ 

دىان ياىما للماىتثمر 1986.فقد دانت النابة الم دورة مرتبطة بحجم الصادرات ،ففي عىام 

% مىن ا نتىال .ا  50صادراته  تقىل عىن % من ا ا م ا ا دانت 100ا جنبي ان يمتل  

% 100حيث اىما  للماىتثمر  امىت    1998ان الحدومة اامت بالماا ه ا الشرط في عام 

و لى   الصىادرات مىن ا نتىا ل بة نتىر عىن ناىمن ا ا م  في المشاري  الجديدة بصىرل ال

 .المنافاة العالمية عل  ا اتثمارات ا جنبية اشتداد  بابب 

لوحدها  عل  ج ب ا اتثمارات ا جنبية في تىل  بعد ان اصبحت البنية التحتية غير اادرة  .ب 

اعت بموجب ىا نطىاق الحىواف   ئحة  خاصة و مالي يا اشتداد المنافاة ا جنبية فقد اصدرت

ضىريبة ا اىتثمار عوعىى وة  حيىث منحىو عىى وة(   pioneers)    ريحة الىرواد لتشىمل شى

 .في المناطق الصناعية  الصادرات التصدير و ل  لتشجي

اعانىة لمىرا ا نتفىاس  بتقىديم 1971ومن اجل تقلي  حجم البطالة اامت  مالي يا فىي عىام  .ل 

مىىن العمىىل حيىىث تىىم ربىىط  ا عفىىاا مىىن  ضىىريبة الشىىردات بعىىدد العاملينعو لىى  لتشىىجي  

 الصناعات دثيفة العمل .

لصىىناعة المعنيىىة و لىى  لتشىىجي  ومىىن ناحيىىة اخىىر  تىىم ربىىط الحىىواف   للماىىتثمرين  بنىىوس ا .د 

تشىج  على  البحىث والتطىوير الصناعات التي تقرر الحدومة تشىجيع ا ع وخاصىة تلى  التىي 

Research and Development R&D . وعل  ااتخدام التدنولوجيا الرااية 

ا هىدال ا اااىية التىي  تالدىد علي ىا الايااىة الصىناعية فىي مالي يىا هىي الاىعي  بين  ومن .ا 

لد ددىل ،ودى ل  تخفىيا تدلفىة اداا ا عمىال لتع يى  لتحقيق التنمية المتوا نة عل  نطاق الب

 ( . 7 الموال التنافاي للصناعات المالي ية ا اا الصناعات ا جنبية )

 ةةاقدي دور  لمنق ا  لانق:ي   *  لةنمي   ي

تلعب المناطق الصناعية دورا م ما وملمواا في دف  عجلة التنمية  ا اتصادية وتعجيل 

ور فىىي العديىىد مىىن الجوانىىب المختلفىىة والتىىي تعدىى  با اىىا  النمىىو الصىىناعي  .ويتمثىىل هىى ا الىىد

 ( : 8 )ا هدال التي تتبناها البلدان في تااي  المناطق الصناعية والم دورة انفا واهم ا 

 ج ب ا اتثمارات ا جنبية والمحلية ال  داخل البلد وتحديدا في المناطق الصناعية . .1
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 .. تنمية وتطوير ا نتال الصناعي وتعجيل معد ت النمو ا اتصادت  .2

 خلق فر  عمل جديدة وتخفيل حدة البطالة المنتشرة  في العديد من البلدان النامية . .3

 العم ت ا جنبية .والعوائد من  تنمية الصادرات الصناعية .4

رف  ماتو  ا نتاجية في الصناعات  الصميرة والمتواطة  بشىدل خىا  فىي المنىاطق  .5

 الصناعية .

 تشجي   وتنمية بعا الصناعات المرغوبة  . .6

 اعادة توطين بعا الصناعات وخاصة الصميرة من ا . .7

مىن التىوا ن لتحقيىق نىوس اطق الجمرافيىة المختلفىة .نشر مناف  التنمية والتصني  في المن .8

 .المختلفة  فيما بين المناطق

ويمدن تلم  الدور التنموت للمناطق الصىناعية مىن خى ل تجىارب بعىا البلىدان فىي هى ا 

وتشير المعلومات  بان نمو ل المنىاطق الصىناعية دىان ناجحىا فىي عىدد مىن البلىدان فىي المجال .

تحقيق بعا ا هدال ا اااية من المناطق  المى دورة .وعلى  اىبيل المثىال حصىلت جم وريىة 

تنويىى  النشىىاط  اد   الىى   الىىدومنيدان علىى  ادثىىر مىىن مئىىة الىىل فرصىىة عمىىل فىىي الصىىناعة مىىا 

د الدلىىي علىى  ال راعىىة .وت ىىر مثىىل هىى ا الشىىيا فىىي موريشىىا  ا اتصىىادت وتخفيىىل ا عتمىىا

وتشىير تجربىة  ( . 9 ) ودوريا الجنوبية وهندورا  والالفادور  ومالخرا في بىنم د  وفيتنىام 

بنم د  ايضا ال  ان ا حاولت ج ب ا اتثمارات   ات التدنولوجيا الحديثة لدىن تىاثير   لى  لىم 

الم بى   ن  لى  اىد اىما ل ىا بااىتم ل الميى ة الناىبية يتصاعد  ا  بعد ان اتج ت نحو اطاس 

 ( . 10  التي لدي ا في ه ا النشاط  ت ا جور المتدنية )

 مويىىة التىىاثيرات ا يجابيىىة للمنىىاطق الصىىناعية  مىىن خىى ل المالشىىرات التنوياىىتدل علىى   

جنبىي المباشىر المتحققة في مجال النمو ا اتصادت  الاري  والماىتند  على  تىدفق ا اىتثمار  ا 

ال  النمو والتقدم المحر   فىي دىل  ويشار ايضا  جمالي .ا ونمو الصادرات ونمو الناتا المحلي

من الصين  وال ند وانمافورة واندونيايا وغيرها خ ل عقدين من ال من ،وال ت ارتبط  بج ب 

 ( .11)ا اتثمارات الخارجية و يادة عوائد الصادرات في تل  البلدان 

وفي معرا تشخي   ااباب  ومحفى ات النمىو فىي المنىاطق الصىناعية يالدىد الىبعا بىان  

العامل الحاام والمالثر في  ل   لم يدىن الحىواف  بقىدر مىا دىان تىوفير الماىتل مات مثىل ا را 

الصناعية  والبن  التحتية ومصادر الطااة  . ول  ا الابب فان الدرااات الحديثة تالدد بان البنية  
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ل ا تاثيرات اوية عل  نجا  المناطق الصناعية ،في حين ان المحف ات لىم يدىن ل ىا  لى  التحتية 

 ( .12)  الدور القابل للقيا  

تجربة مالي يا في ه ا الصدد ال  العديد  مىن التىاثيرات ا يجابيىة والمنىاف  التىي وتالشر 

 : ( 13) حققت ا المناطق الصناعية للبلد الم دور واهم ا 

اطق الصناعية الحرة في مالي يا  اعطى  فرصىة للبلىد باتبىاس ااىتراتيجية ان تااي  المن .1

م دوجىىة اول ىىا  تااىىي  صىىناعات  موج ىىة للتصىىدير وثاني ىىا صىىناعات ل حىى ل محىىل 

 الواردات .

ان تطىور المنىاطق الصىىناعية الحىرة اىىد وفىر بيئىىة مواتيىة للشىىردات المتوج ىة للتصىىدير  .2

وماىىتل مات ا نتىىال  د المىىواد الخىىام  والمدىىائن،اىىيما وان ىىا تتمتىى  بميىى ة اىى ولة ااىىتيرا

 عن تمتع ا بخدمات البن  التحتية المتطورة لدي ا . ا خر  ،فض  

ان مىىىن اهىىىم الفوائىىىد التىىىي نتجىىىت عىىىن المنىىىاطق الصىىىناعية  فىىىي مالي يىىىا  هىىىي ت ىىىور  .3

 الصناعات ا لدترونية والد ربائية .

ا لدترونيىة و الد ربائيىة اىد اى ل  ان دخول الشردات متعىددة  الجناىية فىي الصىناعات  .4

الىى  موااىى  اياديىىة فىىي  وشىىج  نقىىل التدنولوجيىىا الىى  العىىاملين  المىىالي يين والىى ين ارتقىىوا

 ا دارة وفي الجوانب الفنية .

فىىي مالي يىىا اىد شىىج  علىى   الصىناعية فىىي المنىىاطق  لميىةان تنىامي  عىىدد الشىىردات  العا .5

لتىىي تج ىى  القطىى  وا جىى اا والخىىدمات ت ىىور وتطىىور الصىىناعات المحليىىة الماىىاندة وا

 للشردات العالمية القائمة في البلد .

في تدريب العاملين من  عاملة في المناطق الصناعيةااهمت الشردات متعددة الجناية ال .6

ا اىىتثمار فىىي رفىى  ماىىتو  خبىىرات المىىوتفين ا داريىىين دور خىى ل العمىىل فضىى  عىىن 

 والفنيين .

ان نمو وتطور المناطق الصناعية  اد ولد ا  ل من فىر  العمىل والتىي اىاهمت فىي  .7

 .تخفيل  حدة البطالة ،وخاصة في بداية ت ور المناطق الصناعية في بداية الابعينات 

 .ان نمو وتطور المناطق الصناعية اد اد  ال  ت ور ااعدة وااعة من العمالىة الناىوية .8

فتا الباب لفر  العمل للنااا ال ئىي يعملىن دمشىم ت عملت  ه ا المناطق عل  دما ،

 (operators   في ) . المصان  ا لدترونية والد ربائية 
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تجربىة بلىدين عىربين همىا مصىر وا ردن ف نىا  درااىتان اجريتىا على  وبا اتناد  الى    

ين تىىىان تالدىىىدان بىىىان المنطقتىىىاللالبلىىىدين المىىى دورين فىىىي مجىىىال المنىىىاطق الصىىىناعية المالهلىىىة و

الصناعيتين في دىل مىن مصىر وا ردن اىد حققتىا اهىداف ما فىي المىد  القصىير ،وخصوصىا فىي 

ي ماىىتو  ا داا فيمىىا مجىىال التشىىميل والقيمىىة المضىىافة وا اىىتثمار،رغم وجىىود ا خت فىىات فىى

ا  ان الدرااتين تاتنتجان بان دور المناطق الصناعية  فىي ا مىد الطويىل لىي  واضىحا بين ما. 

(14 . ) 

 لمنق ا  لانق:ي ر  قا    لةحديقا و لمشكالا  لة* 

المنىىاطق الصىىناعية بىىان هنىىا   تجربىىة  ا اتصىىادية المنشىىورة عىىنان المتتبىى  ل دبيىىات   

وتردىىت  افقىىت عمىىل هىى ا المنىىاطق فىىي بعىىا البلىىدانرالعديىىد مىىن التحىىديات والمشىىد ت التىىي 

تجربىىة البلىىدان ا اىىيوية فىىي مجىىال   ابتىىداا بىىانا شىىارة و  بىىد مىىن    .تىىاثيرات اىىلبية علي ىىا .

بىان  لياىت متطابقىة او موحىدة لدىي تاىما با اىتنتال، على  اىبيل المثىال ، المناطق الصناعية 

فىي وخصوصىا  تىاثيرات ايجابيىة على  التنميىة  تحقىق في جمي  الحا ت  ، الصناعية، المناطق 

بان بعىا البلىدان انتفعىت مىن المنىاطق الصىناعية  في ه ا الصدد  ي حت. ، حيث ا مد الطويل

( .  وفىىي ادنىىاا ناىىتعرا اهىىم هىى ا التحىىديات  15ي حىىين ان بلىىدانا اخىىر   لىىم تنتفىى  )مالاتىىا فىى

 والمشد ت التي تردت تاثيرات البية علي ا .

اريعا في الناتا المحلي ا جمالي وا اتثمارات  الخارجية  الصين وال ند اد حققتا نموا ان  -1

ل عقىىدين مىىن الىى من ا  ان مىىا ااىىتمرا فىىي المعانىىاة مىىن البطالىىة والفقىىر المىىدا  والجىىوس خىى 

ن معىىدل دىىا 2000فىىي بلىىدان ااىىيا فانىىه فىىي عىىام رغم النمىىو  ا اتصىىادت  المحىىر  فىى (.16)

مليىون شىخ  عاطىل  79ويعني  لى  ان نحىو  %من اوة العمل4,7البطالة في ا يقترب من 

لتشميل نجد لنمو  في اا ومن مقارنة معدل نمو  الناتا المحلي ا جمالي م  معدل عن العمل 

 ( .  17% للثاني  خ ل المدة الم دورة )1.6% مقابل 6.4ان ا ول دان 

ان مشىىدلة البطالىة مشىىدلة دبيىرة وومتشىىابدة وتعتمىد علىى  هىى ا الصىدد و بىد مىن ا شىىارة فىي 

اىىتخدمة والتىىرول ونىىوس التدنولوجيىىا المالمتبعىىة ة ا اتصىىادي ىىا الايااىىات عوامىىل دثيىىرة من

ول ىى ا  يتواىى  مىىن المنىىاطق الصىىناعية  ا اتصىىادية  وا جتماعيىىة العامىىة  التىىي يمىىر ب ىىا البلىىد .

وتجىدر ا شىارة  .دبيرة مثىل الصىين وال نىد  وغيرهىا ا ان تحل مشدلة البطالة في  بلدان لوحده

واىىائل وادوات الايااىىة الصىىناعية ويتعىىين ان  المنطقىىة الصىىناعية مىىا هىىي ا  احىىد الىى  ان  
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الواائل لمعالجة مشدلة البطالة مثل بقية ادوات الايااىة ا اتصىادية وا دارة  تتضافر العديد من

الحصيفة وا اتقرار الايااي وا اتصادت ال  .ومن ج ة اخىر  فىان اىدرة ا اىتثمار ا جنبىي 

بير عل  طبيعىة اىوق العمىل وماىتو  المعرفىة فر  العمل في بلد ما تعتمد بشدل د عل  توليد

 والم ارة لقوة العمل .

ا اتثمار ا جنبي  يالدىد الىبعا بانىه رغىم  ان عل   تاثير المناطق الصناعية وبخصو   -2

المنىىاطق المىى دورة تاىىاعد علىى  جىى ب ا اىىتثمارات ا جنبيىىة  فىىان ا اىىتثمار ا جنبىىي  فىىي 

لمحلىي ويحىل محلىه و لى  باىبب التدنولوجيىا بعا الحىا ت يعمىل على  ا احىة ا اىتثمار ا

الع اىة بىين ان المتقدمة في ا اتثمار ا جنبي وا دارة ا فضل وعمليات التصىني   ا دفىأ .

تعتمد عل  نوعية ا اتثمار والبيئة التنتيمية المحليىة  ا اتثمار ا جنبي وا اتثمار المحلي

بلدان الفقيرة .ول  ا الابب ياتنتا البعا بان التي بدورها تتحدد بالعوامل العالمية ولي  بال

التدفق  الدبير ل اتثمارات ا جنبية عفي بعىا الحىا ت علىم ياىاهم بشىدل دبيىر  فىي تنميىة 

 ( .18ا اتثمار المحلي )

امىىا الع اىىة بىىين المنىىاطق الصىىناعية  والنمىىو الماىىتدام فىىان التجىىارب تشىىير الىى  ان المنىىاف   -3

المنىىاطق الصىىناعية فىىي غالىىب ا حيىىان تنحصىىر فىىي ا مىىد القصىىير .فالمنىىاطق  الناتجىىة عىىن

الصناعية  تاتند ال  ا اواق الحرة  والايااات الليبرالية ود ل  الم يد مىن الخصخصىة ع 

الفدىرة القائلىىة بىان الم يىىد مىىن الليبراليىة  ومىىن بىىراما   ونلدىن العديىىد مىن البىىاحثين يعارضىى

و لى   ن الى  النمىو الماىتدام  ،بالضىرورة ة اول تقود الخصخصة وفرا ا اواق الحر

على  و العالميىة ا اتثمار ا جنبي في المناطق  الصناعية يعتمد بشدل دبيىر على  ا اىواق 

بىىان ا وندتىىاد  لمنتمىىة  فقىىد ادىىد تقريىىر. ( 19ا اتصىىاد العىىالمي الىى ت هىىو بطبيعتىىه متقلىىب )

ت التىي يقودهىا الاىوق  اىد فشىلت فىي تحقيىق اابدال الايااىات الحدوميىة التدخليىة بالايااىا

 ( . 20 )التنمية الشاملة في البلدان الفقيرة 

مىىن ج ىىة اخىىر  ينتقىىد الىىبعا التىىاثير الاىىلبي للمنىىاطق الصىىناعية علىى  العوائىىد الماليىىة و -4

للحدومات  وي درون في هى ا الصىدد بىان معتىم البلىدان ا اىيوية  اىد اىدمت ح مىا مربحىة 

فىىي المنىىاطق الصىىناعية واىىمحت ل ىىم بحريىىة تحويىىل اربىىاح م الىى  للماىىتثمرين  ا جانىىب 

الخارل .وتشير بعا التجارب في ه ا المجال بان مثل ه ا الح م من المحف ات  المالية اد 

ادت ال  تقلي  العوائد المالية للبلدان المضيفة ،وبالتالي فان ا    تاىاهم فىي تحقيىق التنميىة 

واىد حى ر و يىر الماليىة ال نىدت ودى ل   عتمىاد على  الىنف  .ا اتصادية الطويلة ا مد او ا 

بنىى  ا حتيىىاط المردىى ت  فىىي ال نىىد ، با ضىىافة الىى  صىىندوق النقىىد الىىدولي بىىان ا عفىىااات 
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الضريبية الدبيرة الممنوحة ال  الصناعات العاملة في المناطق الصناعية تفقد الدولىة الم يىد 

بىدات  تتىر  امادن اوتىدخل  عاتمن العوائد المالية المحتملة  ،  ن عددا مت ايدا مىن الصىنا

بىان فىي تجربىة الصىين  لىوحت  واىد  .( 21المناطق الصناعية لتتجنب دف  الضىرائب ) في 

 (22ئب والراوم )اامت بتصفية اعمال احال انت اا فترة ا عفاا من الضرا بعا  المصان 

احىا دبيىرة وه ا معناا ان بعا الشردات  تاتمل فترة ا عفااات والحىواف  لتجنىي من ىا ارب

وفىي منطقىة الشىرق ا واىط وشىمال افريقيىا   ومن بعىدها تتىر  البلىد وتى هب الى  الخىارل .

لوحت بانه رغم اعتمادالحدومات عل  ا نواس ا خىر  مىن الحىواف  ا  ان ىا  تى ال   تلجىا  

تحقبىىق  ممىىا اد  الىى ريبية دون وجىىود ايىىود محىىددة بشىىدل دبيىىر الىى  ااىىتخدام الحىىواف  الضىى

 ه ا ا شدالية  ،بطبيعة الحىال  ان معالجة وتجدر ا شارة  .لماتثمرينر متواعة لمدااب غي

ات العاملىة فىي المنىاطق الصىناعية ،تتطلب عدم المما ة  فىي تقىديم الحىواف  الماليىة للصىناع

 وبىين  ومحاولة تحقيق نوس من التوا ن بين مناف  الصناعات العاملة في المناطق المى دورة 

منىىاف   البلىىد المضىىيل  ل ىى ا ا اىىتثمارات .لدىىن مثىىل  لىى  اىىد   يدىىون مىىن الاىى ولة بمدىىان 

 .تطبيقه  في تل بيئة  المنافاة الشديدة فيما بين البلدان   اتقطاب ا اتثمارات  ا جنبية

ويالاخى  الىىبعا تجربىىة المنىاطق الصىىناعية بان ىىا لىم تحقىىق التىىوا ن فيمىا بىىين ا اىىاليم داخىىل  -5

لتىي تىدفقت على  المنىاطق  ويقولون بان ا اتثمارات ا جنبيىةالمضيفة ل اتثمارات البلدان 

 تباينول  ا فقد اببت حدوث  ،ةالصناعية لم تدن متوا نة فيما بين المناطق وا االيم  المختلف

.واىد لوحتىت هى ا التىاهرة فىي دىل مىن الصىين   من حيث تو ي   مناف  التنميىة   فيما بين ا

العديد من البلىدان ا اىيوية تبىين  بىان المنىاطق  د  وال ند .ول  ا فان تجربة والفلبين وبنم

ااتفادة بعا ( . لدن  23  تع   النمو غير المتوا ن داخل تل  البلدان )احيانا   الصناعية 

 ن    يشدل بالضرورة  انتقادا للمناطق الصناعيةا االيم  من ثمار التنمية ادثر من غيرها 

ه ا المشىدلة مىن اختصىا  الايااىة الصىناعية بمعناهىا الوااى  والتىي يتعىين علي ىا توجيىه 

اىدر الماىتطاس وان  تحمىل المنىاطق المختلفىة  المناطق الجمرافيةفي  وتحفي  ا اتثمارات 

 الصناعية  و ر  انعدام التوا ن في مناف  التنمية .

ث والناجمىىة  عىىن حىىدوق الصىىناعية  بعىىا المنىىاطان تواجىىه يمدىىن  مشىىدلة اخىىر   وهنىىا  -6

ي ىدد ااىتمرار وجودهىا ومنافاىت ا  وال ت اد مشد ت ضمن ماار تطور المنطقة الصناعية

للمناطق الصناعية  ا خر  .فمن خ ل تجربة بلدان مثل الصين وبنم د  والفلبين  ،على  

معنيىة هنىا ابيل المثال  ، وخصوصا فىي المراحىل ا وليىة  مىن تطورهىا  ،ان الصىناعات ال

فىان العمىال  يدونىون  ول ى ا  هي صناعات  ات دثافة عمالية  وتعتمد تقنيىات متدنيىة التدلفىة

ختلفىة والتىي يميىل الىبعا مخائفين من فقدان اعمال م من جىراا التنىاف  فيمىا بىين البلىدان ال
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تجاىد  لى  فىي  فىي البلىدان ا خىر . واىدمن ا  ال  منا م ايا  وحواف   ادبىر مىن مثي ت ىا 

تجربىىة دوريىىا الجنوبيىىة وتىىايوان خىى ل الاىىتينات والاىىبعينات ،حيىىث دانىىت تنىىتا منتجىىات 

تصىىديرية الىى  الو يىىات المتحىىدة ا مريديىىة واليابىىان  واوربىىا .لدنىىه مىى  ارتفىىاس ماىىتويات 

ا جور في المناطق الصناعية في البلدان الم دورة اصبحت تل  المنتجات  غير منافاة  مىا 

اندونياىىيا  الىى  منىىاطق اخىىر  واطئىىة ا جىىور فىىي بلىىدان مثىىل ا  المىىال الىى  ال ىىربدفىى  ر

ول  ا الابب فان العمالىة  فىي المنىاطق الصىناعية غالبىا مىا تدىون   (.24وتاي ند والمداي  )

ات المتدنية في  اتمرار فر  العمل ل وت الم ارات  ات طبيعة مالاتة ،ولي  هنا  ضمان

 المنطقة الصناعية. 

وهنا  تحىدت اخىر يواجىه المنىاطق الصىناعية هىو ت ىور وتنىامي تىاهرة العولمىة وتحريىر  -7

على   اىلبي  مدىن ان تتردىه  مىن تىاثيريالتجارة الحرة واواعد منتمة التجارة العالميىة ومىا 

امدانية المناطق الصناعية  لج ب ا اتثمارات ا جنبية ،وخصوصا في ضوا المىاا راىوم 

واناىىيابية التجىىارة الخارجيىىة ،وخصوصىىا  مىى  بعىىا البلىىدان  ا اىىتيراد  غىىراا تحريىىر

بتخفيا الراوم الجمردية بشدل  2003ا ايوية .وعل  ابيل المثال بدأت مالي يا،من  عام 

الشىردات لدنه لم يلحت حىدوث اناىحاب ( AFTA ) تدريجي عل  المنتجات الخاصة بمنطقة 

( مىىن شىىانه ان ينفىى   AFTAبنىىود  )مىىن المنىىاطق الصىىناعية .ويعتقىىد الىىبعا بىىان تطبيىىق 

يتواى  الىبعا   .ول  ا (.25)   الماتثمرين ا جانب بابب البن  التحتية المتطورة المالي ية 

اتفاايات التجارة الحرة  لمالي يا م  شردائ ا التجاريين مثىل اليابىان  والصىين  وامريدىا بان 

ة .ويشىار هنىا بىان المنىاطق اول لن تالثر البا عل  الشردات في المنىاطق الصىناعية الحىر

من الصناعات المااندة  والخدمات اللوجاىتية ودى ل   الصناعية  في مالي يا تنتف  من ارب ا

موااىىى  صىىىناعية  ااااىىىية  التىىىدريب علىىى  الم ىىىارات لتطىىىوير المىىىوارد البشىىىرية  ،دون ىىىا

ل  دل حال وع   للماتثمرين ا جانب  ال ين يات دفون تواي  ا اواق ا اليمية والعالمية .

لتاى يل  وجى ب ا اىتثمار للبلىد  فان المناطق الصناعية  يجب النتر الي ىا على  ان ىا واىيلة

 وات  اخر  صديقة  لبيئة ا عمال. ويتعين دعم ا بايااات واد

مشىدلة التقلبىات فىي النشىاط ا نتىاجي مىن فتىرة الى  اخىر  والتىي  وفض  عمىا اىبق هنىا   -8

عمالىة وعلى  العوائىد الماليىة مىن النشىاط ا نتىاجي .وعلى  تنعد  البا عل  ا نتال وعلى  ال

لدي ا تمر بفتىرات الصناعة ا لدترونية والد ربائية فان تجربة مالي يا تبين بان  ابيل المثال

الىىة وعلى  عوائىىد انتعىا   وداىاد متعاابىىة ممىا يىىالثر  على  حجىىم ا نتىال وعلىى  تشىميل العم

 .( 26الشردة المعنية )  
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 وبخصىىو  التحىىديات والمشىىد ت التىىي واج ىىت منطقىىة الشىىرق ا واىىط وشىىمال افريقيىىا  -9

Middle East and North Africa  ي ية لا نجاختصارا باللمة     ،والمعروفةMENA  ،

 (: 27فقد تمثلت با تي )

ضعل الصلة بين دل من الصناعة والصادرات وا اتثمار وبين ااتراتيجيات المناطق  .أ 

،ا  ان فىىي العديىىد مىىن الحىىا ت تدىىون المنىىاطق عبىىارة عىىن مبىىادرات تنمويىىة  ا اتصىىادية

 غير مناقة.

ان ا اىىتراتيجيات غيىىر المتوافقىىة وغيىىر المتاىىقة اىىد ادت الىى  حصىىول تضىىارب بىىين  .ب 

 الطات المنطقة وبين هيئات تشجي  ا اتثمار .

دور القطاس الخىا  لىم يىتم تاى يل عملىه بشىدل دىافي ،فضى  عىن ضىعل   وبخصو  .ل 

  فىي القطىاس الخىا   يين ي تخ  الماتثمرين والتنمىوتالت  الشفافية  في معتم العمليا

 وعمليات الم ايدات ومعايير ا ختيار ال . تصميم ا رافي مجال 

وفي مجال التصميم والتا ي ت المقدمة ي در بان عمليىات تصىميم وتخصىي  ا را  .د 

مواىى  المنطقىىة ا اتصىىادية لىىم تدىىن لياىىت معترفىىا ب ىىا اانونىىا وان البنىى  التحتيىىة خىىارل 

تطويرا عمىال )مثىل ت  متطورة بالنابة للمنطقة ا اتصادية  ،فض  عن ضىعل خىدما

 التقيي  (وضعل ح م التطوير والتاويق في المناطق ا اتصادية .و الايطرة النوعية 

 

فىي   وهىي ان اىوانين العمىل النافى ة تعىاني من ىا المنىاطق الصىناعيةمشىدلة  اخىر   وهنىا   .10

اتثمار ا جنبي   يتم تطبيق ا في المناطق الصناعية  ،دما ان الحدومىة ل  البلدان المضيفة 

ل شرال عل  تطبيق واحترام حقوق العمال في المناطق الم دورة   م لي  لدي ا التاثير ال 

رت ان نشاط نقابات العمال اما محتور او  يتم تشجيعه في المناطق الصناعية . فقد اشا و.

من ابل اام التنمية الدولية فىي المملدىة المتحىدة حىول معىايير   2004في عام درااة اعدت 

عمال يتم التماضي عن ا بان ا  حتت بانه في فترات النمو فان حقوق ال العمل وتخفيل الفقر

( .فالحد ا دن  ل جر   يتم تطبيقه في المناطق الصناعية  ،دما ان ااعات 2 8في الصين)

المحددة  يتم ا لت ام ب ا ،فقد  دىرت درااىة لمنتمىة العمىل الدوليىة بىان العمىال فىي   العمل

 متىد احيانىات اىاعة فىي اليىوم  ،ويمدىن ان 12-10المناطق  الصناعية  في اايا يعملون بين 

ومن واا  تجربة مالي يا فان انتقادا يوجه للمناطق الصناعية بابب حرمان  ااعة . 16ال  

لحمايىة حقىوا م ، ل  ناعات  ا لدترونية والد ربائية مىن تشىديل اتحىاد للعمىاالعمال في الص
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،ورغم اعترافىه ب ى ا ا نتقىاد يالدىد بىان العمىال فىي الشىردات متعىددة الجناىية  لدن البعا 

يتمتعون برواتب اعل   من العمىال  الى ين يعملىون فىي  الشىردات ا خىر  خىارل المنىاطق 

 الصناعية.

لنااا يمثلن االحصة ا دبر في اوة العمل فىي المنىاطق الصىناعية فىي ومن ج ة اخر  فان ا

ااتم ل  النااا  تاهرة  معتم البلدان النامية  وان تجربة ه ا البلدان  في ه ا المجال تت رجليا 

   اجىور في ه ا المناطق  وخاصة في ما يتعلق با جور المتدنية  التىي تىدف  للناىاا بالمقارنىة مى

   فىي تجىارب البلىدان  وبوضىللناىاا عمال .ويت ر هى ا الىنمط مىن ا اىتم ل  الرجال لنف  ا 

 .(29ا ايوية ) 

تتصاعد اصوات العاملين  في المناطق الصناعية  في العديىد مىن البلىدان اباب ا  ولدل ه ا

ا حتجاجىات لىد  مع ىا  المعنية  ،اواا في الصين  او ال ند  او غيرها من البلدان  ،وتتصىاعد 

العمال  من الرجال والنااا  ضد الشروط غير العادلة وضىد العقىود  التىي تنتتم ىا ،هى ا فضى  

عن احتجاجات الف حين في تل  المناطق بابب فقدان م لمصىادر عيشى م المتمثلىة فىي ا راضىي 

ومن  . ( 30)   صناعية ال راعية و ل  بابب طردهم من ا وتحويل تل  ا راضي  ال  مناطق 

لد  المجتمعات  ،عل  الماىتو  القطىرت  او العىالمي ،بمىد  تىاثير المنىاطق   هنا يت ايد الوعي

ت ايىد مع ىا اصىوات ا اتصىاديين والناشىطين تالفقراا في البلىدان الناميىة .و الصناعية عل  حياة

صىادت النمىو ا اتا جتماعيين ضد ايااات المناطق الصناعية ويت ىرون مىا يعتبرونىه اد وبىة 

ال ت تولدا المناطق الصناعية في بعا البلدان  ،عل  ا ال .ففىي الصىين  ، على  اىبيل المثىال 

الىل  58نحىو  2003،بلغ عدد ا حتجاجات  والندوات ضد ايااة المنىاطق الصىناعية  فىي عىام

احتجىال واضىطراب  فىي ارجىاا الصىين .ودى ا ا مىىر فىي ال نىد ، حيىث المقاومىة العفويىة  ضىىد 

  ناطق الصناعية .واىد امتىدت ا حتجاجىات الى  اىري ندا وفيتنىام  والفلبىين  وبىنم د توا  الم

ويتخول البعا  من ان ه ا التىاهرة  اىد تجعىل المنىاطق الصىناعية   ماىتقبل ل ىا فىي بلىدان .

 ( .31)   اايا 

 ومن هنا يتااال البعا عىن تىداعيات نمىو ل التنميىة  الماىتند الى  مبىاد  الليبراليىة ،الى ت

خى ل الرفاهيىة لعامىة النىا  .ويشىير  خ ل النمو ا اتصادت فقط  ولي  من يعرل التنمية  من

البعا هنا بان التنمية في ه ا المف وم تقتصرعل  بعا الجيوب  وعل  افراد او جماعىات مىن 

وي هب البعا ال  حد انىه يىر  بىان تجربىة المنىاطق الصىناعية فىي  الطبقات  ات ا متيا ات .

ايا  عل  ا ال تالدد بان النمو ا اتصادت المحفى   مىن خى ل المنىاطق الصىناعية  اىد   بلدان ا
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ياتمر في ا مد الطويل ، وان نمو ل التنمية  ال ت يرد   عل  النمو حصىرا هىو بطبيعتىه خىال 

من مباد   حقوق ا ناىان  ، حيىث ان الشىردات  متعىددة الجناىية  تدىون اويىة بمىا فيىه الدفايىة  

 . (32  عل  حدومات  البلدان  وتقرر ماتقبل شعوب ا ) لت يمن 

  لشرق  يوس  وشمقل   ريقيق  لةوجهقا  لحديث   *  لمنق ا  يةةاقدي   * من ق  

على  تبنىي تميىرات جديىدة فىي  اادم عدد من حدومات منطقة الشرق ا واط وشىمال افريقيىا

التميىرات العالميىىة فىي مجىال تصىىميم لتتماشىى  مى   ايااىات ا تجىاا المنىىاطق ا اتصىادية الخاصىة

ا جتماعية.ومن هى ا البلىدان ا ردن وابىو –ومواج ة ا هدال ا اتصادية  المناطق  ا اتصادية

 ( :33)هي ومن اهم ه ا التميرات تبي ومصر والاعودية وعمان .

ا بتعىىاد عىىن من ىىال التنميىىة الد اىىيدية فىىي مجىىال المنىىاطق التجاريىىة  الحىىرة ومنىىاطق  .1

  الصىىادرات ونحىىو المنىىاطق ا اتصىىادية الخاصىىة والمنىىاطق المتخصصىىة  ،مىى  تصىىني

 التردي  عل  القيمة المضافة العالية .

 .تواي  دور القطاس الخا  في تطوير وادارة المناطق الم دورة  .2

وتطوير   (R&D).ااتخدام المحف ات ا دارية والتردي  عل  خدمات البحث والتطوير   .3

  ب ا اتثمار .الم ارات  دمحف ات لج

لت يئىة العمىال المىاهرين  تااي  مرادى  خاصىة لتطىوير الم ىارات مىن ابىل الماىتثمرين .4

 بالتعاون م  و ارة العمل ومراد  التدريب الصناعي .

ت يئة خىدمات ا اامىة والاىدن للعىاملين فىي المنىاطق الصىناعية تىت ام مى  المواصىفات  .5

 المطلوبة وتوفر واائل الراحة والترفيه .

  يجقب  :لى ةسقؤيا  لبحث

وبىىالعودة الىى  تاىىاال ت البحىىث يمدىىن ا جابىىة علي ىىا وحاىىب ترتيب ىىا فىىي بدايىىة البحىىث 

 دا تي 

لقد اجلت المناطق الصناعية  ،في العديد مىن ا لحىا ت ، نجاحىا فىي تحقيىق الدثيىر مىن  .1

يرا  اهداف ا  ا اااية  ، لدن بعا المنىاطق الصىناعية  ورغىم نجاح ىا فىي ا مدالقصى

 .  درت انفا ا مد الطويل  اباب مختلفة ان النجاحات اد ت شت في

 هي ا تية : من اهم الشروط الواجب توفرها لنجا  المناطق الصناعية ان .2
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 وجود ايااات واضحة ومتاقة فيما بين ا لتحقيق  اهدال المناطق الصناعية  . .أ 

 توفر بنية تحتية م ئمة . .ب 

 الم رة والفنيين .  وجود خ ين دافي  من العمال .ل 

وجىىود عىىدد دىىافي مىىن المنتمىىين  القىىادرين  والىىراغبين ل اىىتفادة  مىىن التاىى ي ت   .د 

 والمناف   المقدمة  لتااي  وتطوير  المناطق الصناعية  .

وجىىود مالااىىات حدوميىىة  اىىادرة علىى  التخطىىيط  والتنفيىى   للايااىىات الصىىناعية  .ا 

 المتعلقة بالمناطق الصناعية .

عمل المناطق الصناعية  في بعا الحا ت ف ىي  تافقرديات  والمشد ت التي حاما الت .3

 بشدل مفصل . انفاعديدة ومتنوعة  واد ورد  درها 

 

 

 

 

 

  سةنةقجقا وةوايقا

  يسةنةقجقا

هنا   جملة من العوامل  التي تااعد عل  نجا   المناطق الصناعية وهي تىوفير الىدعم  .1

باشداله المختلفة وخصوصا في البلدان ا ال تطورا .ومىن الحدومي للمناطق الصناعية 

ضىىمن اشىىدال الىىدعم تىىوفير التمويىىل  المياىىر وتقىىديم مختلىىل انىىواس المحفىى ات الماليىىة 

وتىىوفير الخىىدمات ا اااىىية والفنيىىة مثىىل الد ربىىاا والميىىاا وضىىمان تج يىى هم وغيرهىىا و

 فىى  دفىىااة ا نتىىال واد الخىىام وخىىدمات التاىىويق للمنتجىىات ودىىل مىىا ياىىاهم فىىي رمبىىال

 التداليل ا نتاجية وتحقيق ا ربا  .وتخفيا 
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رغم النجاحات التي تحققت للعديد من المناطق الصناعية في العديد من البلدان  ،نجد ان  .2

العديد من التواهر الالبية  ،وخصوصا في مجال تطبيقات اوانين العمل وتجاو  حقوق 

ة ا راضىي ال راعيىة مىن الف حىين وغيرهىا العمال وااتم ل العمالة الناوية ومصىادر

والتي ادت ال  تصىاعد ا حتجاجىات ضىد المنىاطق الصىناعية فىي عىدد ، من المشد ت 

 من البلدان ا ايوية .

مىن شىانه ان ياتنتا البعا بانىه لىي  مجىرد وجىود المنطقىة الصىناعية والبنى  التحتيىة  .3

هىىو مىىد  م ئمىىة بىىراما المنطقىىة الصىىناعية   والم ىىم ايضىىا ،يجىى ب ا اىىتثمار ا جنبىىي

ومد  الفاعلية  التىي يىتم بموجب ىا تصىميم وتنفيى  ه ا البراما  للاياق العام ال ت تقدم به

 وادارة ه ا المناطق ،ف ي التي تحدد مد  نجا  او فشل المنطقة 

 توالمشىد ت  التىي واج ىالتحىديات ومن واا  تجربة مالي يىا يشىير الىبعا بانىه رغىم  .4

الي يىىا  تىى ال المنىىاطق الصىىناعية  اائمىىة وتاىىتطي  جىى ب ا اىىتثمارات ا جنبيىىة لرفىىد م

 الصناعات التصديرية ود ل  الصناعات المعوضة عن ا اتيراد .

 ةوايقا ل

ااتادا ال  ما تقدم يمدن ااترا  بعا التوصيات  التي تع   من فر  نجا   المنىاطق 

 . واهم ا ا تي  : الصناعية

مة فىىي نجىىا   المنىىاطق الصىىناعية  يتعىىين ان يدىىون النشىىاط  الصىىناعي لمىىرا الماىىاه .1

المقتر  في المنطقة الصناعية مناجما م  النشاطات الصىناعية القائمىة ومى  الم ىارات  

 المتوفرة في المنطقة .

التاى ي ت  والتمويىل المياىربما في ىا ضرورة توفير الدعم الحدومي  باشداله المختلفة  .2

 المالية 

 توفير ا نواس المختلفة من الخدمات ا اااية والفنية والم ارية وا دارية .ضرورة  .3

التعامىل مى  جميى  انىواس التحىديات  والمشىد ت التىي ترافىق عمىل المنىاطق الصىىناعية   .4

والعمل عل  تخفيل تاثيرات ا الالبية ،وخصوصىا فىي مجىال تجىاو  حقىوق العمىال فىي 

جىورهن المتدنيىة امعاملة النااا العام ت ومجال ماتويات ا جور  او شروط العمل و

 مقارنة  م  الرجال في ا عمال المتماثلة .

الاىىعي لتحقيىىق نىىوس مىىن الموا نىىة بىىين حجىىم المحفىى ات الماليىىة الممنوحىىة للمشىىاري   .5

 و لى  لتجنىب تحمىل خاىائر المضىيل ل اىتثمارالصناعية وبين المناف  المتواعىة للبلىد 
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المحفىى ات الماليىىة للشىىردات  من جىىراا ا اىىرال فىىي تقىىديفىىي العوائىىد الماليىىة مىى دبيىىرة 

 . ا جنبية العاملة في المناطق الصناعية .

الاعي الماتمر للحفات عل  ماتو  التنافاية للمنتجات المحلية بالمقارنة م  المنتجىات  .6

 او منع ا من التدهور . ومحاولة تحاين ا ، ا جنبية المنافاة

 فىىان دية  فىىي تحقيىىق اهىىداف ا فىىي مجىىال الايااىىاتومىىن اجىىل نجىىا  المنىىاطق ا اتصىىا .7

يجىىب ان  ا اتصىىادت والتنميىىة ا تالدىىد بىىان هىى ا المنىىاطق المنتمىىة ا وربيىىة للتعىىاون 

، دمىا عن مااعي البلدان في مجال ا ص حات التجارية  وا اىتثمار  تاتخدم دبديل 

 تعمىل على  توليىدخلق روابط م  ا اتصاد المحلي دي تالمناطق الم دورة يجب ان ان 

  (. 33التشميل ونقل المعرفة ) فر  

رئىىي  ااىىم العلىىوم المحااىىبية والمصىىرفية فىىي دليىىة المنصىىور الجامعىىة ، ( ااتصىىادت و * )
 بمداد .

فىي المجلىة العراايىة للعلىوم ا اتصىادية  لدليىة ا دارة وا اتصىاد فىي )**( نشر ه ا البحث 
 . 2017الجامعة الماتنصرية في العدد الراب  والخماون 
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