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  �عر�فات ومقدمة . 1

    ف�ش�ل أسا��� يتماملصط��ات املتعلقة بالقطاع الصنا��.  املفا�يم و من الضروري �� مقدمة �ذا التحليل �عر�ف عدد من  
ً
  تقليديا

  ع�� التص�يف الصنا�� القيا��� الدو�� ��ميع ال�شاطات االقتصادية   بناءً  ج تقسيم العمل املنتِ 

United Nations International Standard Industrial Classification - ISIC   

قسام؛ و�� الزراعة والصناعة وا��دمات. أيقسم �ذا النظام جميع األ�شطة االقتصادية ا�� ثالثة   و�و نظام تا�ع لألمم املتحدة.

 نجد ان  إ
ً
 التعدين والبناء ومرافق الك�ر�اء واملياه والغاز.   عمليات التص�يع ال ينحصر ع��    القطاع الصنا�� حصائيا

ً
بل �شمل ايضا

يحصر التعر�ف الضيق الصناعة �� األ�شطة ال�� تتضمن مدخالت يتم �غي���ا ا�� منتجات مختلفة، حيث يتم إضافة قيمة للمنتج  

التص�يع . �ذا النوع من األ�شطة �و �� ا��قيقة ما �عرف بالتص�يع ول�س مجمل الصناعة، و�تضمن  عع�� مراحل عمليات التص�ي

ف�و العملية ال�� يصبح من خالل�ا للقطاع    التحول الصنا�� اما    جميع عمليات معا��ة املنتجات املوارد الطبيعية من زراعة و�عدين.

 2. الصنا�� دور فاعل �� ال�شاط االقتصادي الك��

  

اشتمالية  �� تقييم مدى تقدم السودان نحو تنفيذ التغي��ات ال�ي�لية وتحقيق تنمية صناعية  إ��دف �ذا التحليل لوضع الصناعات  

الصناعيةومستدامة.   املؤشرات  ��    -  كما االقتصادية  -   البد من عرض  الزمن  ثم  السودانبصورة تو�� مدى �غ���ا ع��  ، ومن 

  او تقدم�ا عليھ.  االقتصاد السودا�ييتم اختيار�ا بناًء ع�� �شا���ا مع  دراس��ا مقارنة ببلدان معيار�ة 

 

 بدوره  
ً
الصنا�� مدفوعا ال��ك�� ع�� القطاع  النمو االقتصادي  ا��وري املؤكد يأ�ي  كما تذكر قوان�ن �الدور وال�� �عدد   ،�� دفع 

 بجانب ذلك عدد من خصائص القطاع الصنا�� من ضم��ا: 

   (العامل بإنتاج  (مقاسة  التكنأاإلنتاجية  استخدام  �س�ب  الزرا��،   �� م��ا  الصنا��  القطاع   �� الصناعية  و ع��  لوجيا 

 نتاجھ كفرد. إ نتاج العامل الصنا�� �ش�ل يفوق إم�انيات إا��ديثة وال�� تز�د  

 مثلة ذلك املصا�ع واملاكينات وال��  من ا  3، والذي �ستخدم �� شراء أصول �ستخدم �� العملية اإلنتاجية. تراكم رأس املال

 �� القطاع الصنا�� م��ا �� الزرا��.  أك��تتوفر �ش�ل  

  ملواد   جةاح�� خلق إحيث يؤدي تص�يع منتج  ،قوى �� القطاع الصنا�� م��ا �� الزرا��أثار التمدد واالرتباط �ش�ل آتظ�ر

 ع منتج آخر. يلتص�  دخلم كُم تصنع�ا شر�ات أخرى. كما يمكن للمنتج الصنا�� ان �ستخَد 

 

كما   الصنا��  القطاع  لصا��   
ً
نظر�ا النقاط أساسا  �ذه  �� ت �ش�ل  (يونيدو)  الصناعية  للتنمية  املتحدة  دعم عمل منظمة األمم 

 أثر حداث  إض قدرة القطاع �� السودان ع��  واملستدامة. وعليھ يرتكز �ذا التحليل ع�� اف��ا  شتماليةاال ���يع التنمية الصناعية  

لتحقيق   تب�� توج�ات �س��  االقتصادي ع��  األداء   �� الرغم من ذلك يجب ع�� أ إيجا�ي  املمكنة. ع��  اإلنتاجية  اإلم�انيات  ع�� 

  �� ا��قيقي  التحدي  يكمن  بل  األخرى.  القطاعات  الصناعية ع�� حساب  التنمية  تحقيق  نحو  الس��  القرار عدم  وضع متخذي 

 سياسات تحقق ارتباطات مثمرة ب�ن القطاع الصنا�� والقطاعات غ�� الصناعية �� االقتصاد السودا�ي.

  

 
2 John Weiss. 2011. The Economics of Industrial Development. Routledge. 

عام (شر�ات  ورغم أن تراكم رأس املال ُي�َسب عادة إ�� امللكية ا��اصة، إال أن ذلك من حيث الواقع ل�س شرطا، فرأس املال قد ي��اكم لدى القطاع ال 3

ر�ات ال�� يملك عّمال�ا  الدولة مثال أو املنظمات املواز�ة للدولة) أو لدى القطاع التعاو�ي (التعاونيات الصناعية وامل�نية)، أو �� صور خليطة (مثل الش

  �سبة مقّدرة من رؤوس أس�م�ا).  
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فيما يخص القطاع الصنا�� �� السودان يجب ان نبدأ    evidence-basedلنتمكن من الوصول ا�� ف�م مس�ن�� ومب�� ع�� األدلة  

  �ذا التحليل بالنظر ا�� الصورة العامة للقطاع الصنا�� بمجملھ قبل الشروع �� التحليل التفصي�� ع�� مستوى القطاعات الفرعية. 

  

  األ�شطة الصناعية    ��مأ�مية و . 2

 يتم تحليل األداء التص�ي�� ع�� ثالث مؤشرات أساسية:

و ب) �سبة الصادرات   MVA/GDPمقاسة بـ أ) القيمة التص�يعية املضافة �سبة للناتج اإلجما��  االقتصاديال�شاط أ�مية  )1

   ؛جما�� الصادراتإاملصنعة من 

 و ؛ MVA per capitaمقاسة بالقيمة التص�يعية املضافة ل�ل �سمة السعة   )2

 بمسا�مة األ�شطة التص�يعية �� الصادرات العامليالتأث��  )3
ً
 ة.  مقاسا

 .  السعةواأل�مية ألغراض �ذا التقر�ر س��كز التحليل ع�� املؤشر�ن األول والثا�ي أي  

�سبة القيمة التص�يعية املضافة من الناتج اإلجما�� ا����، و�سبة الصادرات املصنعة  وعليھ سيغطي التحليل ثالث مؤشرات ��  

القطاع  إمن   سعة  مدى  �سمة  ل�ل  املضافة  التص�يعية  القيمة  مؤشر  سيحدد  ب�نما  القطاع،  أ�مية  لتوضيح  الصادرات  جما�� 

قيقھ �� االقتصاد السودا�ي ��دف تحف�� التنمية. التص�ي�� �� السودان. �ذه املؤشرات م�مة لف�م التغي�� ال�يك�� املطلوب تح 

. عليھ يجب قراءة املؤشرات 
ً
و�مكن استخدام مؤشر الصادرات ل�ل �سمة لتوضيح درجة تنافسية القطاع الصنا�� للسودان عامليا

  لف�م الب�ية االقتصادية وقوة القطاع الصنا�� �� السودان. 4الثالث

  

 
ً
 محدودا

ً
املضافة �سبة للناتج اإلجما��   ة �� االقتصاد السودا�ي كما ي�ب�ن من مؤشر القيمة التص�يعييلعب القطاع الصنا�� دورا

 2019للسودان �� العام    MVA/GDPمعدل  . يقدر  MVA/capita، ومؤشر القيمة التص�يعية املضافة ل�ل �سمة  MVA/GDPا����  

 عن مستواه �� العام  %9.6بـ
ً
 كذلك. �ش�� ذلك  10.33حيث بلغ    2008، والذي �ش�ل تراجعا

ً
 متدنيا

ً
� تد�ي إ�%، والذي �عت�� معدال

���ر البعض تد�ي �سبة القيمة التص�يعية املضافة لعدة أسباب و مشاركة �ذا القطاع ا��يوي �� الناتج اإلجما�� ا���� للسودان. 

االق التوازن  غياب  ضم��ا  وال�واممن  املركز  ب�ن  أدى  ش،  تصادي  واملوارد  إما  االقتصادية  اإلم�انيات  واستغالل  تفعيل  عدم   ��

  ا��تلفة ل�ل إقليم من أقاليم السودان. 

 

وامل�ارات التقنية، وتحديات االقتصاد   ن�يجة للقصور �� األبحاث والتطو�ر  MVAك أيضا تأث��ات ع�� معدل  لعالوة ع�� ذلك �نا

  جن�� ومشا�ل أخرى متعلقة با��وكمة االقتصادية ك�ل.�� انخفاض االس�ثمار اإل إالك��، باإلضافة  

  

  MVA/GDPالسودان بالدول املشا��ة لھ واملنافسة لھ والدول ال�� يحتذي ��ا. يتفوق معدل    ةسنقوم بمقارن  أعمقلتقديم تحليل  

%. يظ�ر الش�ل  10.37قل من متوسط دول اإلقليم والذي يبلغ  أن املعدل السودا�ي  أ%)، اال  5.68يبلغ (  الذيثيو�يا  إللسودان ع��  

  مع �عض االنزالقات نحو األسفل.  2018و  2008ب�ن العام�ن    ��MVA/capita حد ما ع�� منح�� مسطح ملعدل  إن السودان حافظ  أ  1

 
4 MVA/GDP; MVA per capita; and manufacturing exports/capita 
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  )UNIDO SDG indicators: ا�مية القطاع الصنا�� (املصدر: 1الش�ل 

  

العام   السودان    MVAبلغ معدل    ��2018   �� اإلقلي�� وكذلك  أأي  $،  140.7ل�ل �سمة  املتوسط  نيج��يا ومصر  أقل من  قل من 

قل من القطاعات التص�يعية  أن قوة قطاع التص�يع السودا�ي  أ. يدل ذلك ع��  2ظ�ر الش�ل  كما يُ   ،واملغرب وجنوب افر�قيا بال��ت�ب 

 
ّ
البالد لتعز�ز أداء قطاع التص�يع بالت�سيق مع القطاع الزرا�� لضمان تحقيق  ل دعوة لتغي��ات �ي�لية ��  للدول املعيار�ة، ما �ش�

    إضافة القيمة الزراعية.

  

 
  )UNIDO SDG indicators:قوة القطاع الصنا�� (املصدر:   2الش�ل 
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 �� تنمية الدول، ل�س فقط من ناحية م��ان املدفوعات (حيث �ش�ل امل��ان التجاري امل�ون األك�� مل��ان  
ً
 م�ما

ً
تلعب الصادرات دورا

من خالل التخصص ��   economy of scaleولكن أيضا من ناحية س�ولة و�م�انية تحقيق مزايا االقتصاد ا�����  املدفوعات)،  

الصادرات   تن معدال أر  ظ�ِ تُ   ، بيد أن املعلوماتلومات عن الصادرات الصناعية للسودان ل�ل �سمةصادرات معينة. ال تتوفر مع

 ، �� شأن الصناعة   كدولة يحتذى ��ا  ،جنوب افر�قياأما  $ بال��ت�ب.  167و$  557  �من املغرب ومصر �  الصناعية ل�ل �سمة �� �ّل 

ن معدل الصادرات الصناعية ل�ل �سمة �� السودان أقل منھ �� أ د �� �ل األحوال  عتَق �ُ و .  2017$ �� العام  1,024وصلت ملعدل  ف

الناتج   من  املضافة  الصناعية  القيمة  معدل  من  ذلك  �ست�تج  حيث  افر�قيا،  جنوب   �� كذلك  و�الطبع  ومصر،  ونيج��يا  املغرب 

 من انخفاض مستو   اإلجما��
ً
ى القيمة التص�يعية املضافة كما شرحنا �� بداية  ا���� �� السودان. يمكن قراءة ذلك كما ذكرنا سابقا

  التحليل. 

  

  
ً
 للسعة التصدير�ة والتنافسية التجار�ة �� أي بلد. كما تو��  أ�عت�� معدل القيمة التص�يعية املضافة ل�ل �سمة مؤشرا

ً
ساسيا

ا� تلبية  البلد ع��  قدرة  املصنعة  املصنعة  العاملية    �اجة الصادرات  الصادرات  تو��  املصنعة.  اإل ن  ذإللبضا�ع  قدرة  نتاج  مدى 

 .
ً
  الوط�� والقيمة التص�يعية املضافة ع�� املنافسة عامليا

  

باإلنتاج الوط�� و�ركز �ش�ل أسا���   الصيق  ااقتصادي  اواقعأن �نالك    عةيت�� من وضع السودان فيما يتعلق بالصادرات املصنّ 

 ع�� �ون السودان  أولية. �ستدل منھ  ع�� القطاعات االقتصادية األ 
ً
 commodityالدول املعتمدة ع�� الصادرات ا��ام    أحديضا

dependent  )  يظ�ر �ش�ل وا��  3جما�� الصادرات) كما يظ�ر �� الش�ل  إ% من  60من    أك��عندما ت�ون �سبة الصادرات ا��ام .

- 40%، و�� مصر  40-20%، ب�نما تبلغ ال�سبة �� املغرب  100  إ��%  80ن السودان �عتمد ع�� الصادرات ا��ام ب�سبة ت��اوح ب�ن  أ

تبلغ �سبة اعتماد�ا ن االقتصاديات األك�� تطورا واالع�� نموا �� العالم  أ%. يت�� من ا��ر�طة أيضا  60-40% و�� جنوب افر�قيا  60

  5. 40-20ا��  20-�0ن ع�� الصادرات ا��ام ما ب

  

 
  )UNCTAD, the State of Commodity Dependence Report 2019: درجة االعتماد ع�� الصادرات ا��ام (املصدر: 3الش�ل 

 
  % من اجما�� صادراتھ من حيث القيمة. �60عت�� بلد ما معتمد ع�� الصادرات ا��ام اذا ما �انت الصادرات ا��ام تمثل اك�� من  5
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�نا   التحليل  معد��  أتأكيد  �  إ�يخلص  انخفاض  ي�ب�ن  حيث  للقلق  يدعو  السودان   �� التص�يع  قطاع  وضع    MVA/GDPن 

ق بالصادرات املصنعة، والذي قد يتضمن مشكالت متعلقة  لباملقارنة مع الدول املعيار�ة. الوضع مشابھ فيما يتع  MVA/capitaو

 بجودة اإلنتاج ا���� مقارنة بدول اإلقليم.  
ّ
 لالقتصاد فيما يتعلق بتقلبات �ش�

ً
ل االعتماد العا�� ع�� الصادرات ا��ام ��ديدا عاما

  عمليات إضافة القيمة. األسعار، خاصة �� السودان ن�يجة لسعات التخز�ن املنخفضة وانخفاض 

  

النوع حسب  مقسمة  مؤشرات  ا��  التحليل  من  التا��  ا��زء  ع��  ) gender(  االجتما��   ينظر  الضوء  االشتمالية   ل�سليط    درجة 

)inclusion(  قطاع التص�يع.  ردودياتمل التوز�ع ا��ندري و  

  

  االشتمالية �� قطاع التص�يع  .3

 لتحقيق  
ً
. �عت�� توف�� فرص العمل �� االقتصاد الرس�� شرطا أوليا

ً
 واشتماليا

ً
ي�ون التحول الصنا�� مفيدا حينما ي�ون مستداما

اشتمالية.   اقتصادية  أن تنمية  ز�ادة    بيد  ع��  يقتصر  ال  ��أعذلك  العامل�ن  الرس��   وظائف  داد  فاالشتمالية  فحسب  القطاع   ،

. ذلك  و غ��أو موقع�م ا��غرا��  أمع من التحصل ع�� �ذه الوظائف، �غض النظر عن نوع�م  �ستوجب تمكن جميع فئات ا��ت

  ل�ذا من الضروري �� �ذا التحليل الصنا�� اإلشارة ا�� مدى التوازن النو�� �� العمالة بالقطاع الصنا��، كمؤشر لدرجة االشتمالية.

  

ناث �� ر السودان تفاوتا كب��ا ب�ن الذ�ور واإل ظ�ِ مقاسة بالتوظيف حسب النوع، يُ   ، علق باشتمالية قطاع التص�يع السودا�يتفيما ي

%  3% مقابل  9جما�� �سبة الذ�ور العامل�ن بقطاع التص�يع �� السودان  إناث ع�� فرص عمل بالقطاع.  فرص حصول الذ�ور واإل 

ثيو�يا �% ذ�ور)، و 5ناث،  إ%  �11ور)، ونيج��يا (% ذ10ناث،  إ%  11رب ( غمن ذلك �� امل  أفضل . الوضع  4لل�ساء كما يظ�ر الش�ل  

�� املز�د  إيدعو  األمر الذي    ،% ذ�ور). تدل �ذا األرقام ع�� انخفاض استفادة ال�ساء من قطاع التص�يع �� السودان5% اناث،  7(

�� يبلغ ف��ا التفاوت تحديد املناطق ا��غرافية ال  من   نتمكن من خالل ذلك، وقد  ُقطري ال- من البحث والتفصيل ع�� املستوى دون 

الشرح ألسباب   بحس املز�د من  التحليل  التا�� من  ا��زء   �� الفرعية  القطاعات  النوع معدالت عالية وخط��ة. كما يوفر تحليل 

��  إصنفة حسب النوع. يجدر بالسودان النظر  ملعدم توفر معلومات    ةن�يج   ةدراج مصر �� �ذه املقارنإالتفاوت النو��. لم يتم  

  التطور. فما يخص مس�بات �ذا ا����ات  ل النيجر�ة �� توظيف ال�ساء �� قطاع التص�يع لنقالتجر�ة  
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 )ILOيع (املصدر:  ص�: االشتمالية �� قطاع الت4الش�ل 

  

ينظر ا��زء التا�� من �ذا التحليل الصنا�� ا�� استدامة قطاع التص�يع و�قدم وصفة وا��ة �� أ�مية النمو االقتصادي املستدام 

  . يتم تحقيقھ سي�ون بال جدوى  و نمو أ جاز إت ن أي إنھ ومن دون توفر ذلك فأالذي يرا�� ا��وانب البي�ية والطبيعية، حيث 

  

  التص�يع استدامة قطاع . 4

التص�يع، ع��   التطور الصنا��، فال يمكن لبلٍد ت�مي��ما ل�س أقوة واشتمالية نمو قطاع  ن تنمو ع�� حساب أ  ا �افيت�ن لتحقيق 

للصناعة والطاقة، وفوق ذلك ل �� حد ذا��ا  �عت�� موردا  الطبيعية، وال��  املر الب�ئة  امل  واطن�نفاه  "أمانة وع�دة   الطو�ل  دىع�� 

النمو الصنا��    .6شراكة مع األحياء األخرى"  ]موضع[و دون العمل ع�� تحقيق نمو مستدام بل�ذا ال يمكن ال��ك�� ع�� اشتمالية 

ن ع�� الدولة وضع محددات أن ينمو ع�� حساب ب�ئ��ا الطبيعية ما �ع��  أ كذلك ع�� اإلنتاج األنظف. ال يمكن القتصاد بلد ما  

   ةل�ل وحد  2kgCOثافة االنبعاثات الكر�ونية لبلد ما (مقاسة بـ. �عت�� كأنظفتجعل عمليات اإلنتاج  
ً
  قيمة تص�يعية مضافة) مؤشرا

  �داف التنمية املستدامة. أ مدى استدامة قطاع التص�يع �� �ذا البلد، و�و ما يتوافق مع مؤشرات ع�� 

  

قل كذلك من املتوسط أ��ا، و   ىاملقارنة والدول ال�� يحتذن كثافة االنبعاثات �� السودان �� األقل ب�ن الدول  أ  5يظ�ر �� الش�ل  

نھ البد من قراءتھ بحذر، حيث ما يزال قطاع التص�يع السودا�ي أب�نما قد يبدو ذلك كمؤشر إيجا�ي لصا�� السودان اال  اإلقلي��.

�عز   ىأد���   ما  غالبا  املنخفضة  االنبعاثات  فكثافة  وعليھ  والتنو�ع.  ا���م  حيث  من  الصناعات مستو�اتھ  مستوى  النخفاض  ى 

  ة �� السودان. رغم ذلك يبقى �ذا املستوى معيارا جيدا ل���يع سياسات تخفيض االنبعاثات مستقبال مع نمو القطاع. لالثقي

  

 
  "حوكمة التنمية: قضايا وأطروحات". ا��رطوم: �يئة ا��رطوم لل��افة وال�شر.. 2020ق��� �مرور.  6



[8] 
 

 
  )UNIDO SDG indicators: استدامة قطاع التص�يع (املصدر: 5الش�ل 

  

جيا دور تكنولو ية واملنفعة ا��دية. للالت�لفة ا��د  ت�ساوى التوز�ع عندما    ةاالقتصادية من خالل ما �عرف بكفاء  ةيتم قياس الكفاء

أسا��� �� �شكيل ا��رجات االقتصادية ألي بلد من حيث استخدام املوارد وتحقيق الكفاءة والفعالية. �� ا��زء القادم من التحليل  

  جية واالبت�ار. تكنولو �� املؤشرات املتعلقة بالقدرات اليتم �سليط الضوء ع�� أداء السودان 

  

  البت�ارالوجية و و القدرات التكن . 5

التغي��ات ال�ي�لية ا��فزة للنمو ال �ع�� بالضرورة االبتعاد عن القطاع الزرا�� لصا�� التص�يع، بل قد ت�ون التغي��ات ضمن قطاع  

و�عت�� ذلك   نفسھ،  االقتصادية.  حدأالتص�يع  القطاعات  بقية  عن  تم��ه  وال��  التص�يع  لقطاع  املم��ة  يتحقق �ذا     ا��صائص 

النمو من خالل   الالش�ل من  واملعرفة  وتراكم األ�شطة  التقتكنولو تطور  ذات  الصناعات  من  ا�� حدوث نقلة  باإلضافة    انةجية 

  �� �عظيم القيمة املضافة. إالعالية، ما يؤدي   أواملتوسطة  انةاملنخفضة ا�� الصناعات ذات التق

  

�� السودان �ش�ل    medium and high-tech MHTجيا املتوسطة والعالية  تكنولو ال تتوفر معلومات عن �سبة الصناعات ذات ال

جل استخالص األف�ار. �عت�� املغرب أ�سمح بالتحليل. اال انھ قد ي�ون من ا��يد �سليط الضوء ع�� أداء �عض الدول املنافسة من  

ع�� أت ع�� جنوب افر�قيا وحققت البلدان نتائج  األخ��ة حيث تفوق  سنواتجيا املتوسطة والعالية �� التكنولو الدولة رائدة �� مجال  

، ب�نما حققت قفزات  2012ثيو�يا �انت �� مستوى م��اجع بال�سبة ملصر ح�� العام  إمن املتوسط اإلقلي��. من ا��دير بالذكر ان  

�� ال��اجع إر �نا اإلشارة  جدتبحيث تفوقت ع�� مصر.    2016-2013جيا املتوسطة والعالية ب�ن العام�ن  تكنولو �ا �� ال�داأإيجابية ��  

  ). أظ�رت نيج��يا تقّد 2016% �� العام  14ا��    2000% �� العام  36امل��وظ ملصر �� �ذا املؤشر (من  
ً
�� قطاع    ا �س�ي  ا و ثباتأما بطيئا

والعاليةتكنولو ال املتوسطة  لصن  .جيا  بال�سبة  البلد  موقع  تحديد  يصعب  السودان   �� املعلومات  من  النوع  �ذا  غياب  اعات �� 
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واس��اتيجيات   ان يضع السودان خططأجيا املتوسطة والعالية مقارنة بالبلدان املعيار�ة. �� �ل األحوال، من الضروري  تكنولو ال

  جيا املتوسطة والعالية. تكنولو ة ب�نھ و�ي��م �� قطاع الال�وّ   وردمتمكنھ من ال��اق بالدول املنافسة والدول ال�� يحتذي ��ا 

  

   ةجيتكنولو بالقطاعات ذات الكثافة ال  مرتبطة  R&Dة البحث والتطو�ر  ط�شأتقليديا، �عت�� ز�ادة  
ُ
العالية، وعليھ يتم اعتبار�ا مدلال

 من الناحية ال  أك��نة  ع�� االبت�ار. ل�ذا تبدو البلد املعيّ 
ً
  MHTجيا املتوسطة والعالية  تكنولو جية �لما زادت �سبة التكنولو تقدما

�� عوامل أخرى متعلقة با��وكمة واإلدارة إمن القيمة التص�يعية املضافة. يمكن اعتبار وضع التعليم العا�� بالسودان باإلضافة  

  جيا املتوسطة والعالية �� السودان.  تكنولو مس�بات للمستوى املتد�ي لصناعات ال

  

جيا  تكنولو يد ثالث مسائل أساسية كمس�بات ��دودية �سبة التم تحدبال�سبة ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، 

املتوسطة والعالية من القيمة التص�يعية املضافة �� السودان و��: تد�ي جودة التعليم العا��، وتد�ي االس�ثمار ا���ومي �� البحث  

أك�� وأ�م،   � والثانية�و أن املسألت�ن األو�  ،، من املنظور ا����لكن ما يمكن قولھ  والتطو�ر ومحدودية االس�ثمار األجن�� املباشر.

 توصيات�� ما يظ�ر و  (Endogenous growth theory) ما تخلص لھ نظر�ة النمو ا���� و�ووفق عدة نظر�ات ومعاي�� اقتصادية، 

 و   ت�ون   ان  إما  ، بحيث أن املسألة الثالثة  UNCTADأونكتاد    – مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
ً
  سابقت��اأثرا إيجابيا لن�يجة

إيجابية مع�ما و�� تلك    غ��   (و�شروط �ساعد �� نقل التكنولوجيا، وتوطي��ا، مع رفع القدرات ا��لية عموما) أو ت�ون ذات عالقة

  .  �� حد ذا��ا إيجابية م��ة ا��الة تفقد �و��ا 

  

  
ً
ن لقطاع التص�يع أ�مية �� أ�شطة االبت�ار �� البلد ك�ل، وذلك ل�ون التص�يع �و القطاع  أ�� خالصة �ذا التحليل يت�� جليا

تدعيم قطاع التص�يع من خالل االس�ثمار �� القطاعات عالية التقنية غالبا ما    إن . ل�ذا ف��تكنولو الذي يحدث �� معظم التطور ال

  �� مستوى االبت�ار ورأس املال ال�شري بالبالد.�� اثار إيجابية إسيؤدي 

  

  القطاعات الفرعية داخل التص�يع . 6

ق لالختالف �� األداء �� القطاع الصنا�� ك�ل. من �نا تأ�ي أ�مية  م عأ�ساعد دراسة تنافسية القطاعات الفرعية ع�� تحقيق ف�م  

ثناء تطور�ا بمرحلة ت�باين ف��ا إم�انيات التطو�ر ب�ن القطاعات أتمر �ل بلد    تحليل تركيبة القطاع الصنا�� وقطاعاتھ الفرعية.

امل الطر�ق نحو تطو�ر  تباينة، و الصناعية  �عت�� ف�م العوامل الدافعة لبعض املؤشرات االقتصادية والتص�يعية خطوة م�مة �� 

  .األداء االقتصادي �ش�ل عام

  

%  35) ب�نما تبلغ �� مصر 2016% من مجمل صادرات السودان (�� العام 90توسطة �ش�ل املنتجات ذات التقنية املنخفضة ا�� امل

مجمل صادرا��ا  األك�� من    ،من  ال�سبة  األساسية  املعادن  املؤشر. �ش�ل  ل�ذا  بال�سبة  أفضل  �� وضع  مصر  يدل ع�� وجود  ما 

فتبلغ   –  كدولة يحتذى ��ا   – ما �� جنوب افر�قيا  أ%)، وال �عت�� �ذه املعادن من القطاعات عالية التقنية.  88الصادرات السودانية (

) من الصادرات و�� �سبة تتفوق ف��ا ع�� السودان �ش�ل  2016% (�� العام  77.5الصادرات ذات التقنية العالية واملتوسطة �سبة  

 م��وظ.  
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  التنوع والتخصص . 6.1

�� انخفاض مستو�ات التنو�ع كما يظ�ر ا��دول إر تحليل قطاعات التص�يع الفرعية مستو�ات منخفضة من التقنية باإلضافة  ظ�ِ يُ 

(الش�ل  امل ع��  ).  6رفق  األساسية  املعادن  قطاع  تتجاوز  �88.6سيطر  ال  �سبة  ي��ك  ما  السودان،   �� الصادرات  من   %11.4  %

فر�� واحد ع�� التص�يع �� السودان. باملقابل نجد    �دل ذلك ع�� تفوق وسيطرة قطاٍع لصادرات جميع القطاعات الفرعية األخرى و 

   –�� شأن الصناعة    كدولة يحتذى ��ا  –ن املعادن �� جنوب افر�قيا  أ
ّ
ة ان% من الصادرات و�ش�ل الصناعات عالية التق 51.9ل  �ش�

  أ% م��ا. تدل ال�سبة العالية للمعادن من صادرات السودان ع�� تحدي ثنا�ي يواجھ ال�شغيل �� البالد.  27
ً
ن  أ يظ�ر من ذلك  وال

توجھ االس�ثمارات نحو قطاعات توفر فرص   ش�� إ��التص�يع �� السودان يتطلب رؤوس أموال عالية وال يتطلب عمالة كث��ة ما �

 قل للس�ان.  أ�شغيل  
ً
املش�د ع��    رجالال�سيطر    7،ب�نما �شتغل األطفال وال�ساء �� عمليات التعدين ا��لية، و��سب عالية  ثانيا

الواقع غ�� ذلك)رجال  الل�ون قطاع املعادن �عت�� ثقافيا من قطاعات عمل    والعوائد التفاوت ب�ن  �عّم   األمر الذي ،  (ب�نما  ق من 

 ال�ساء والرجال. 

.  

العا�� لالنبعاثات �� قطاع التعدين. قد يؤدي ال��ك�� ع�� قطاع التعدين  بالقدر  توجد اعتبارات بي�ية تتعلق    آنفاباإلضافة إ�� املذ�ور  

�� نتائج سلبية فيما يتعلق اشتمالية واستدامة التطور الصنا�� �� السودان والذي يمكن تحقيقھ ع�� قرارات �س��شد بمبادئ  إ

 عن القطاعات أك��  تتوجھ فيھ االس�ثمارات    ة قطاعات التص�يع الفرعية بالسودان عن وضٍع صور   تنمّ   وا��ة.
ً
نحو التعدين و�عيدا

  تحس�ن االقتصاد ع�� قرارات اس�ثمار�ة مدروسة.  يمك��اقطاعات فرعية  صوبمن �نا تأ�ي أ�مية النظر ، و ذات العمالة العالية

 

 
  مكتبة جز�رة الورد.  :القا�رة". ر الذ�ب: الت�لفة البي�ية واالجتماعية للتعدينسعَ . "1820. نمحمد صالح عبد الرحم 7
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 ) UNIDO Industrial Analytics Platform, country profiles. https://iap.unido.orgنص�ب القطاعات التص�يعية من الصادرات (املصدر:  :6الش�ل 

  

%  6.7ال ان صادرات األغذية واملشرو�ات ال تتجاوز  إ نھ و�الرغم من اإلم�انيات الزراعية ال��مة للسودان  أمن ا��دير بالذكر �نا  

 جما�� الصادرات. ينطبق ذلك أيضا ع�� ا��لود مقارنة باألحذية كقطاع فر�� �� دولة �عد الثانية �� افر�قية من حيث ال��وة  إمن  

  ) ل�سليط الضوء ع�� درجة االشتمالية والتوز�ع ا��ندري لثمار قطاع التص�يع.genderالتحليل ا�� مؤشرات مقسمة حسب النوع (

  

  ع (الفرعية) تنافسية قطاعات التص�ي .6.2

    التنافسية الصناعية محددا أساسيا للنمو الصنا�� كما �عّد   �عّد 
ً
الة لتقليل  � تصميم وتطبيق اس��اتيجيات فعّ ـا �ساسيأعامال

التحليل   التنافسية الصناعية �عدة عوامل. ينظر �ذا  امل��ات ال�س�ية  إالفقر وتتأثر  �� مجموعات من املنتجات السودانية ذات 

  . Revealed Comparative Advantage - RCAاملكشوفة 

  

امل��ات ال�س�ية    تيمتلك السودان عددا محدودا من املنتجات ذا  )،7(الش�ل    دناهأكما يظ�ر �� رادار امل��ات ال�س�ية املكشوفة  

عة  ن للبضا�ع املصنّ أ�� ذلك مجموعات املواد الغذائية واملوا��� ا��ية. يت�� إالقو�ة، بالتحديد �� مجموعة املواد ا��ام. و�ضاف 

وصادرات التص�يع. �شمل    MVAمنخفضة كما يظ�ر من انخفاض القيمة التص�يعية املضافة    ��RCA السودان م��ات تنافسية  
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بھ، ول�ا جميعا م��ات   ى �ة للسودان �� �ذا السياق: مصر، ونيج��يا، واملغرب، باإلضافة ا�� جنوب افر�قيا كمثال يحتذالدول املعيار 

  ع�� من السودان. و�مكن اتخاذ ذلك كمؤشر للتنافسية العاملية �ش�ل عام.أ  �RCAس�ية مكشوفة 

  

 
  )  UNCTAD, available at https://unctadstat.unctad.org/EN/RcaRadar.html(املصدر:   : امل��ات ال�س�ية املكشوفة للقطاعات الفرعية7الش�ل 

  

التحليل   ا��تام يظ�ر  اس��اتيجية �عمل ع�� ت�شيط قطاع  أ ��  السودان بحاجة ملبادرات   �� الفرعية  التص�يع  ن وضع قطاعات 

يضا أ�مية االس�ثمار �� سياسات تطور القطاع الزرا�� التص�يع ع�� وضع األولو�ات االقتصادية ال��يحة. يت�� من �ذا الوضع أ

ال��اكم االس��اتي�� Spilloverلتحقيق روابط واال�س�ابات ( املدروسة لتحقيق  السياسات واالس��اتيجيات  القطاعات. �ذه  ب�ن   (

  لرؤوس األموال ستؤدي ا�� تحقيق قفزات �� قطاع التص�يع. 

  

  ر الصنا�� املستدام واملشتمل �� السودان خاتمة واست�تاجات �امة لتحقيق التطو . 7

بدءً  السودا�ي،  لالقتصاد  مم��ة  صفات  السودان   �� الصناعة  وضع  تحليل  من  العامة  ا  يت��  االقتصادية  مرورا  و باملؤشرات 

  ا الصلة. �ان للعوامل االقتصادية واالجتماعية العامة تأث��   تبمؤشرات قطاع التص�يع وقطاعاتھ الفرعية وغ���ا من املؤشرات ذا

ما �عزز أ�مية االن�باه ل�سر�ع النمو االقتصادي والتغي��ات املطلو�ة ل��اق بالدول    ،�� النمو االقتصادي �� السنوات األخ��ة  اجو�ر�

ب�ت ن التص�يع "أالعام، حيث يت�� �نا  فضل من الوضع االقتصادي  أاملنافسة. ال يمكن وصف وضع التص�يع �� السودان بأنھ  

لالقتصاد السودا�ي �ش�ل   ا بيھ" فيما يخص عالقتھ بالوضع االقتصادي العام حيث ي�ون أداء قطاع التص�يع ا�ع�اسأابن  أم�ا و 

  عام.

  



[13] 
 

لتطور املشتمل  �� حالة استمرار أداء التص�يع �� السودان بذات التوج�ات ا��الية، ستواجھ البالد املز�د من معيقات تحقيق ا

التحليل املقارن املستخدم �نا فرصة الست�تاج رؤى مختلفة باملقارنة مع أداء الدول املعيار�ة �� س�يل �عز�ز  �ذا واملستدام. يقدم  

قطاع التص�يع. كما �ستفيد السودان بالطبع من الدروس والتجارب النا��ة �� الدول األخرى. �ساعد �ذه ا��طوات ع�� تقليل  

مك�ن السودان من ال��اق بالدول املنافسة ع�� تب�� نماذج النمو االقتصادي ا��ر�ة والنا��ة �� تحقيق األر�اح املادية  ال�وة وت

  والرفاه املش��ك. 

  

   عيظ�ر م
ّ
للمنتجات املصنعة. يمكن لالس�ثمار �� قطاع    �اجة�� ا�  ارد للمناطق ا��ضر�ة بالسودان تزايدا م��وظ النمو الس�ا�ي املط

ع�� س�يل   –فتطو�ر قطاع التص�يع يؤدي    ،ذا ما تم تخطيطھ بالت�سيق مع بقية القطاعات االقتصاديةإن يحقق النجاح  أالتص�يع  

ا��صادإ  –  املثال  تقليل خسائر ما �عد  الذي ��  الزراعية  إيؤدي    ، األمر  املنتجات  املز�د من  اسم�ا. يتطلب ذلك  ارج مو خ�� توفر 

التخز�ن،  إباإلضافة   مثل  أخرى  متطلبات  التص�يعية  السعة  للقيام  و ��  املطلو�ة  املتطورة  ال�شر�ة  والقدرات  االو��،  التص�يع 

  بالعمليات التص�يعية. 

  

الر�في.  80بطبيعتھ، حيث �عتمد حوا��    ا ر�في  ا�عت�� االقتصاد السودا�ي اقتصاد �ظ�ر الفقر �� و % من الس�ان ع�� االقتصاد 

ظِ�ر  أس�ان املناطق ا��ضر�ة    ان  ، إذك�� منھ �� املناطق ا��ضر�ةأاملناطق الر�فية �ش�ل  
ُ
غ�� بمرت�ن من س�ان الر�ف �ش�ل عام. ت

 ب�ن ا
ً
 م�وال

ً
املعتمدين �ش�ل    ،ألرا��� الكب��ة تحت سيطرة املس�ثمر�ن األغنياءنماذج الزراعة �� مناطق معينة �� السودان تفاوتا

أسا��� ع�� الزراعة اآللية، مقابل األرا��� الصغ��ة جدا تحت سيطرة املزارع�ن املعتمدين ع�� الزراعة املطر�ة. �� �ذا السياق ي�ون  

التص�يع   مأمول لتطو�ر قطاع  اقتصادية    �� جلب    دوٌر  التص�يع  فوائد  امتداد عمليات  ذلك  إللفقراء ع��  الر�ف. سيؤدي  �� إ�� 

ك�� من املساواة االقتصادية و �عز�ز الصناعات ا��لية وز�ادة اإلنتاجية و�شغيل  أاس�بدال املرارات والفقر وعدم املساواة بدرجات  

  الشباب وال�ساء. 

  

السودان    �� القرار  صا���  تفك��  سالسلإيتوجھ   �� االس�ثمار  الزراعية  ��  سيؤدي    ، القيمة  املنتجات إما  من  املز�د  تحصيل   ��

الزراعة وقطاع التص�يع.   الت�سيق ب�ن قطاع  �عت�� نظام امتالك األرا��� �� السودان من املعوقات و الزراعية. عليھ تزداد أ�مية 

ليات ا��وار ب�ن ا���ومة وا��تمعات آ  العمل �� �ذا ا��ال الصعب وامل�م من خالل  راجعة، ما �ش�� أل�ميةاألساسية ا��ديرة بامل

بال�سبة ��ميع األطراف املتأثرة املسار ع�� تحقق االستفادة  الت�سيق  ، و ا��لية. �عتمد نجاح �ذا  املستوى من  �� إ سيؤدي �ذا 

حلية ذات جودة بتحقق ذلك سي�ون للتص�يع واملعا��ة دور محوري �� توف�� منتجات م تطو�ر اإلنتاج �� القطاع الزرا�� السودا�ي.

جيات ي و للمسا�مة �� الصادرات وتوف�� فرص العمل وتوز�ع ال��وات. �عت�� �ذا النوع من االس��اتأاملنتجات املستوردة    حاللعالية إل 

شراك ا��تمعات ا��لية �� دورة اإلنتاج  إع��    ،فة لتحقيق عوائد السالم �� املناطق املمزقة با��روب داخل السودانصبمثابة و 

  .طرّ�ةُق ال

  

عددا من النظر�ات ال يقصر    ، بيد أنموال القادرة ع�� الدفع بالنمو االقتصادياملوارد ورؤوس األ من  العديد  مجمال  يمتلك السودان  

ھ �شمل مجموعة معقدة من الصالت االجتماعية كذلك. فال يمكن  أنفھ ع��  �عرّ إنما  ،  فحسب  ل ع�� امل�ونات املاديةا �عر�ف رأس امل

��ا رأس مال خارج السياق االجتما�� الذي يجعل م��ا موارد يمكن استخدام�ا �� عمليات اإلنتاج  أ و مورد ع�� أ�� أي ملكية  إاإلشارة  

 لف�م    8. واعتبار�ا ملكيات ��صية
ً
امل��ة التنافسية االقتصادية للبالد �ش�ل لذلك قد ي�ون تحليل رأس املال �� السودان مفيدا

التطور الصنا�� املشتمل    ق عام. األجو�ة املست�تجة من �ذه التحليالت س�ساعد ع�� وضع ال��امج واالس��اتيجيات الضرور�ة لتحقي

 
8 Hunt, E. K. Hunt and Mark Lautzenheiser. 1979. History of Economic Thought: A Critical Perspective (3rd ed.). Routledge. 



[14] 
 

الث الرا�عة  واملستدام �� السودان بما فيھ إعادة تص�يف املوارد. �� �ذا العصر الرق�� يجب االن�باه لالس�ثمار ��  ورة الصناعية 

Industry 4.0  ن التحول  أوغ��ه من التقنيات ا��ديثة والذكية، حيث    ، و�ن��نت األشياء،تمتة ونقل املعلوماتمن حيث عمليات األ

  ��اق السودان بالدول املعيار�ة �� �ذا ا��ال.فرص د �عّق ، األمر الذي �سط التقنيات الزراعية أصبح يظ�ر ح�� ��  أ الرق�� 

  

ك��، وتقليل عطالة الشباب وتحقيق النمو االقتصادي. أة لتمليك الضعفاء قوة  ع، �عت�� التطور الصنا�� املشتمل وصفة ناججازإيب

�� قطاع التص�يع. �� طر�قھ نحو   كب��ة وجادةدون اس�ثمارات  بدي عا��  اتحقيق نمو اقتص �� العصر ا��ديث  لم �ستطع أي دولة  

ش�ال تحليل  أنتاج االقتصاد ا����؟ ما��  إالنقاط التالية: كيف يتم التحكم ��    اس�يضاح اإلصالح االقتصادي يجب ع�� السودان  

الفرص   الت�اليف والفوائد املطلو�ة؟ كيف يقوم الناس باس�ثمار دخول�م الفائضة؟ كيف يتم �عر�ف االس�ثمار فيما يتعلق بتحليل

  البديلة؟ 

  

 
ُ
م �� البلدان املتقدمة لوضع سياسات النمو ع�� توط�ن وسائل اإلنتاج، ستخَد �� �ذه السياقات يمكن للسودان تب�� سياسيات �

"صُ أ ومن   اس��اتيجية  تب��  ذلك  السودان وصُ نِ مثلة   �� سودانية"نِ ع  بأيدي  والتجارة    ، ع  األجن�ية  امل�ارات  فوائد  عن  النظر  �غض 

   ،ة والتبادل اإلقلي��العاملي
َ
 كما توف
َ
 ـ

ّ
م والتعديل  ر الدروس املستفادة من الدول املعيار�ة املطروحة �� �ذا التحليل مصدرا جيدا للتعل

  والتطو�ر.

  

وج��ن    املرفقم القضايا امل�مة لألخذ �ع�ن االعتبار عند وضع السياسات. يمثل ا��دول  ن لم يقّد إ �عت�� أي تحليل صنا�� ناقصا  

السودا�ي   االقتصاد   �� املطلوب  اإليجا�ي  التغي��  لتحقيق  األولو�ات  ووضع  السياسات  حول  ا��وار   �� قطاع  و   ُمجمالمت�امل�ن 

  التص�يع بالتحديد. 
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  نقاط وقضايا لألخذ �ع�ن االعتبار بال�سبة لصا��� القرار: . 8

 (االقتصاد 
ً
 (قطاع التص�يع)   ) مجمال�ي�ليا

ً
  قطاعيا

ا�1 الك��    �اجة )  لالقتصاد  الوا��  والتحليل  لل��ك�� 

  مقابل قضايا االقتصاد ا��ز�ي (األ��ار والغابة)

اإل 1 من  جيدة  أرضية  بناء  عن  )  واملعلومات  حصائيات 

العوامل املم��ة والقدرات التنافسية ال�امنة �� السودان  

  (األرض املاء، املوارد ال�شر�ة، ا��)

الر�ط  2 تدعم  سياسات  القطاعات  والت�امل  )  ب�ن 

  .تعددة واملتياينةاالقتصادية امل

) ال��ك�� ع�� عوامل إضافة القيمة والسعات التخز��ية  2

واالس��الك اإلنتاج  ب�ن  والت�امل  الر�ط    نوضما   ،�� 

  ال�شغيل واالس�ثمار �� القطاع الصنا��.

واملوارد ال�شر�ة  ) حل مشا�ل نقص السعات املؤسسية  3

،  ومراكز البحوث  (سعة القطاع العام، دور التعليم العا��

  ا��.) 

عمال والتجارة واالبت�ار  ) اس��اتيجيات ���يع ر�ادة األ 3

األ  واملتوسطةودعم  الصغ��ة  التعاونيات    عمال  [ودعم 

 .الصناعية وا��معيات اإلنتاجية]

ال�شغيل  4 لتعز�ز  واالستقرار  السالم  للسعة  )  ال�امل 

  املنتجة بما ف��ا مشكالت ملكية األرا���. 

 ) �عز�ز متطلبات ا��ودة ومطابقة املعاي�� العاملية. 4

الصناعية  5  ) �عز�ز النظام املصر�� ليدعم القطاعات املنتجة. 5 السياسات  ورفع  )  ا����  لإلنتاج  الداعمة 

القدرات واإلنتاج املستدام واملشتمل �� القطاع الصنا��،  

  . قوان�ن امللكية الفكر�ةمعا��ة و 

وتوسيع  )  6 ا��ديدية،  تحس�ن  (السكك  التحتية  الب�� 

  ��.)إالط��ان، الطرق والطرق املغذية، 

لتحقيق  6 وا��دمات  والزراعة  الصناعة  ب�ن  ال��ابط   (

  ب�ن القطاعات. والت�امالت تاال�س�ابا

املستدام: محلّيا بما �عّزز    �عز�ز اس��اتيجيات االس�ثمار )  7

  ب�ئة العمل، وأجن�ّيا بما يقّوي القدرات ا��لّية. 

التق 7 ذات  الصناعات  �عز�ز  و )  املتوسطة  العالية  انات 

  �� السودان  (�ي�لّيا    ا��ديث  العصرسياق  ملوضعة 

  . ا)رقميّ و 
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