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 : تمهيــــد
اصة منها تلك املرتبطة باإللكرتونيات ووسائل اإلعالم واالتصال إن االنتشار الواسع واملتسارع للتقنيات احلديثة خ

ومل يتوقف التوجه . واإلنرتنت، فتح بوابة الولوج إىل عصر رقمي واقتصاد رقمي مبين على التكنولوجيا واملعرفة واملعلومات
لدويل، بل وأصبح يشكل ميزة حنو االندماج يف هذا االقتصاد اجلديد عند التغريات اهليكلية اليت أضفاها على املستوى ا

 .تنافسية للعديد من الدول يف حني أنه يشكل هتديدا لتلك الدول اليت مازالت متخلفة عنه

، يف حتويل العامل إىل قرية كونية وجيزة فرتة خاللمستخدميها  فتضاع  و  اهلائل بنموها اإلنرتنت شبكة سامهت لقد
والتجارة الدولية   لكرتونيةاإل التجارة ومركز الرقمي االقتصاد نواة تأصبح حىت الشبكة دور تنامىصغرية بال حدود، مث 

 هذا يف متعاظم األمهية حضورًا تفرض أن الدولية يف ظل النظام االقتصادي الدويل التجارة استطاعت وقد. ككل

 جمال ة يفنوعي نقلة وإحداث األعمال بيئة تطوير يف كبري بشكل سامهت اليت املعلومات تقنية جانب إىل الوقت

 .واخلاصة العامة األعمال قطاعات كل ليشمل احلياة جوانب لكافة امتد والذي املعلومات وتبادل االتصاالت

لقد تغريت اجتاهات التجارة الدولية يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد الرقمي؛ فتمت صياغة نظريات جديدة 
فباالندماج يف . لعمل وغريت مسار املبادالت الدوليةتتماشى والتحوالت اهليكيلة اليت مست أسس التقسيم الدويل ل

ازدادت موجات التحرير واالنفتاح التجاري لتصل إىل مجيع دول  العاملية، التجارة منظمة قيام ومعاالقتصاد الرقمي 
 .العامل، فكانت آثارها على الدول متباينة بتباين ظروفها

ستخدام تكنولوجيا حديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت، أجل تعظيم القيمة االقتصادية ال بد من اإذن؛ فمن 
، للعمل تقسيم الدويلالواليت تغذي بدورها متطلبات التجارة الدولية اليت توجهت حنو إجياد أمناط جديدة للتخصص و 

إىل قيام  ى؛ هذا ما أدة الذي ال يعرف احلدودظهور آليات عاملية ميزت التجارة الدولية يف ظل عامل املعرفإضافة إىل 
  .، لتصنع لنفسها مكانا بني الدول املتقدمةلية التطوربالتقنيات املتقدمة عا طتارتبفقرية ومتخلفة اقتصاديات دول 

 :إشكالية الدراسة الرئيسية -1
 :نفسها اإلشكالية الرئيسية طرحت بناءا على ما سبق

 ايات التنمية املستاامة مادهو دور االقتصاد الرقمي يف إعادة دهيكلة التجارة الاولية يف ظل حت
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 :التساؤالت الفرعية -2
 من اإلشكالية الرئيسية تنبثق جمموعة من األسئلة الفرعية اليت جيب اإلجابة عليها أوال لإلملام جبميع جوانب املوضوع

 :تعبيد الطريق حنو اإلجابة على اإلشكالية الرئيسيةو 
 ؟ساس التحول حنو االقتصاد الرقميهل تعترب الثورة التكنولوجية واملعلوماتية فعال هي أ -

 العدالة االقتصادية واالجتماعية والدولية؟  االقتصادي الدويل اجلديد هل حيقق النظام -

 على أمناط التخصص والتقسيم الدويل للعمل؟هل يؤثر االقتصاد الرقمي  -
 تطور هيكل املبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا؟كيف يؤثر االقتصاد الرقمي على  -

 :ضيات الدراسةفر  -3
 :بناءا على اإلشكالية الرئيسية املطروحة ميكن صياغة الفرضية العامة للدراسة على النحو املوايل

 .يف ظل حتايات التنمية املستاامة الاوليةالتجارة يف إعادة دهيكلة  اجودهري ادور يلاب االقتصاد الرقمي

 :تتمثل يف تندرج حتت هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات اجلزئية، واليت
، ومن االقتصاد الرقميهي أساس التحول حنو تعترب الثورة التكنولوجية واملعلوماتية اليت يشهدها العامل اليوم  -

 .أهم مالحمه
يعترب النظام االقتصادي الدويل اجلديد نظام غري عادل اجتماعيا، واقتصاديا وجتاريا، وحىت دوليا األمر الذي  -

 .واجهها التنمية املستدامةيشكل أحد أهم التحديات اليت ت
اليت توجهت حنو أثّر االقتصاد الرقمي مبوجات التقدم التقين واملعلومايت القوية والسريعة على التجارة الدولية  -

 .للعمل تقسيم الدويلالإجياد أمناط جديدة للتخصص و 
تطور هيكل  يعترب اعتماد دول جنوب شرق آسيا على تكنولوجيا املعلومات واالتصال أحد أهم عوامل -

 .مبادالهتا الدولية

 :أهداف الدراسة -4
 :هتدف هذه الدراسة إىل الوقوف على جمموعة من النقاط، ميكن ذكر أمهها يف
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حتديد مفهوم االقتصاد الرقمي، ومعرفة ما إذا كان ميثل بيئة عامة تشهدها مجيع الدول أم أنه مفهوم عام ال  -
 .ميكن االندماج فيه إال بشروط

 .تجارة الدولية بني متطلبات االقتصاد الرقمي وحتديات التنمية املستدامةحتديد موقع ال -
جلميع األفراد لتنمية قدراهتم  امة بإتاحة الفرصمعرفة كيف ميكن لالقتصاد الرقمي أن يدعم التنمية املستد -

 .وحتسني خياراهتم االقتصادية واالجتماعية
السبب فعال القتصاد الرقمي هو  متغريات ايفدول جنوب شرق آسيا  اندماجالوقوف على ما إذا كان  -

 .وصنع منها النمور اآلسيوية وأشباهلامستوى مبادالهتا الدولية، اقتصادياهتا و  رفعالذي اجلوهري 

 :حدود الدراسة -3

تعترب الدراسة دولية عامة يف إطارها النظري خاصة عند التطرق إىل مراحل تطور االقتصاد العاملي ومراحل  مكانيا؛
 .لكن سيتم الرتكيز يف إطارها التطبيقي على دول جنوب شرق آسيا. لتجارة العامليةتطور ا

يف اإلطار النظري مت التطرق إىل الفرتة مابني النصف الثاين من القرن العشرين وأوائل القرن الواحد  زمانيا؛
ب شرق آسيا يف الفرتة املمتدة أما يف اإلطار التطبيقي فقد متت دراسة هيكل املبادالت الدولية لدول جنو . والعشرون

وقد متت دراسة كل هذه الفرتة رغم طوهلا للوقوف على الفروق اجلوهرية بني متغريات تطور . 3103إىل غاية سنة  0421من 
 .االقتصاد العاملي

 :أهمية الدراسة -6
 :تكتسب هذه الدراسة أمهية بالغة من عدة نواحي ميكن ذكر أمهها يف العناصر املوالية

اإلحاطة مباهية االقتصاد الرقمي ومفهوم االندماج فيه الذي ما زال يواجه تناقضات وإشكاليات متباينة أمهية  -
 .حسب الدول

 . أمهية االستفادة من جتربة دول جنوب شرق آسيا خاصة أهنا والدول العربية كانت هلما نفس البداية -
السبب فعال القتصاد الرقمي هو ايف متغريات دول جنوب شرق آسيا  اندماجالوقوف على ما إذا كان  -

 .وصنع منها النمور اآلسيوية وأشباهلامستوى مبادالهتا الدولية، اقتصادياهتا و  رفعالذي اجلوهري 
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هلا السبق يف معاجلة هذا املوضوع؛ نظريا من خالل الربط بني متغريات االقتصاد الرقمي وتطور التجارة الدولية  -
 التجارة الدولية وأهم القضايا اليت نادت اها التنمية املستدامة من جهة من جهة، والربط الواضح والصريح بني

دولة  00أما تطبيقيا، فمن خالل دراسة هيكل املبادالت الدولية وتطور نوعية الصادرات والواردات لـ. أخرى
 .للوقوف على تأكيد أو نفي الفرضية الرئيسية 3103إىل غاية  0421من سنة 

 :لدراسةدوافع اختيار موضوع ا -3
 :لقد مت اختيار هذا املوضوع دون غريه، ألسباب موضوعية وأسباب ذاتية، ميكن ذكر أمهها يف النقاط املوالية

أمهية التجارة العاملية وتقييم تطور هيكل املبادالت الدولية من عدمه يف اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية  -
لصحيحة لالقتصاد الرقمي وكيفية االندماج فيه لالستفادة والرغبة يف الوقوف على املفاهيم ا. على حد سواء

 .من إجيابياته وجتنب سلبياته
حداثة الدراسة وموضعها حمل نزاع عند الدول املتقدمة يف حني انعدامها تقريبا يف الدول النامية وأوهلا الدول  -

 .العربية، رغم أمهيتها وأمهية ماحتمله يف طياهتا
إضافة إىل اليقني الشخصي بأمهية هذه . وع واندراجه حتت حماور التخصصالرغبة يف دراسة هذا املوض -

 .الدراسة
تطور دول جنوب شرق آسيا لالستفادة منها كتجربة ميكن تطبيقها يف الدول  عواملالرغبة يف الوقوف على  -

 .النامية وخاصة منها العربية

 :منهج الدراسة -8
من أجل الوقوف على أهم املفاهيم املتعلقة باالقتصاد التحليلي ه الدراسة على املنهج الوصفي ذه تعتمدا

اعتمد . الرقمي، التجارة الدولية والتنمية املستدامة؛ وتتبع تطورها التارخيي وحتليل عالقة الربط بني هذه املتغريات الثالثة
 ولية لدول جنوب شرق آسياهليكل املبادالت الد على املنهج التارخيي املقارن عند دراسة التطور التارخيي اجلزء التطبيقي

احلسابات واستخدام برنامج جراء إعند  اإلحصائيعلى املنهج  ، يف حني اعتمد[3103-0421]خالل فرتة الدراسة 
Microsoft office Excel ، التحليلياليت تعتمد على املنهج  الدراسةحتليل بيانات وإحصاءات إضافة إىل. 
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 :صعوبات الدراسة -4
 :من أهم الصعوبات والعراقيل اليت متت مواجهتها إلمتام هذه الدراسة جند

خاصة بنظريات التجارة الدولية واليت مل تأخذ حيزا واسعا يف ة من جهة وفرة املراجع وقدم الكتابات املتعلق -
ومن جهة أخرى ندرة . الدراسة من ناحية األمهية؛ األمر الذي شكل صعوبة يف تلخيصها بالشكل املطلوب

ني املراجع املتعلقة بصلب الدراسة، وتقريبا انعدامها باللغة العربية؛ األمر الذي أدى إىل صعوبة الرتمجة والربط ب
 .متغريات الدراسة

من الصعوبات اليت متت مواجهتها أيضا خالل إجناز هذه الدراسة كانت يف اجلزء التطبيقي؛ فكما هو معلوم  -
ا الثالث كوناهتليس من السهولة مبكان دراسة املبادالت الدولية بتفاصيلها؛ صادرات وواردات السلع مب

 سنة  12، أي إحصائيات 3103إىل غاية  0421من  دولة خالل الفرتة 00وصادرات وواردات اخلدمات لـ 
 .كانت تؤخذ كل سنة على حدىمتغريات   01لـ 

 :الدراسات السابقة -10
بالنسبة للدراسات السابقة فيمكن اجلزم بعدم وجود دراسات مطابقة ملوضوع الدراسة، إال أنه ميكن اإلشارة لبعض 

تناولت هذه الدراسات دراسة أحد . يار موضوع الدراسةالدراسات املشااهة واليت مت من خالل االطالع عيها اخت
. املتغريات، أو دراسة العالقة بني تطور االقتصاد العاملي وهيكل املبادالت الدولية كما هي مبينة يف أغلب الدراسات

فتم . ضوع الدراسةوقد مت الرتكيز على الدراسات اليت تتناول اجتاهات التجارة الدولية احلديثة ملا هلا من عالقة وطيدة مبو 
 :انتقاء أهم مخسة دراسات؛ تتمثل يف

 : الدراسة األولى -
؛ أطروحة دكتوراه دولة االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصاديةدراسة حشماوي حممد، 

 ؛  3111يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 
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يل بعد احلرب العاملية الثانية من خالل حتليل مراحل تطوره قام فيها الباحث بتقييم النظام االقتصادي الدو 
على اجتاهات التجارة الدولية يف ظل التقسيم بعد ذلك لريكز . وانعكاساته على التنمية وعلى اجتاهات التجارة الدولية

 .الدويل اجلديد وانعكاساته على الدول النامية من تبعية جتارية، تكنولوجية ومالية

احث يف دراسته إىل العوملة االقتصادية وأدواهتا وانعكاساهتا على النظام التجاري الدويل اجلديد؛ كما تعرض الب  
مراحل تطوره من اجلات إىل قيام املنظمة التجارة العاملية جبوالهتا فتناول والذي خصص له جزء كبري من الدراسة؛ 

 .الجتاهات الراهنة للتجارة الدوليةصل الباحث يف هناية الدراسة إىل الوقوف على اتو لي. ومؤمتراهتا

 : الدراسة الثانية -
 ؛3101؛ كتاب منشور عن دار البداية، مقدمة في االقتصاد الرقميدراسة جعفر حسن جاسم، 

تصاد العاملي وصوال إىل االقتصاد الرقمي، وأثر ذلك على التجارة إىل تفاصيل مراحل تطور االق الكاتبتطرق 
 . ل ما يتعلق باالقتصاد الرقمي من مفاهيم أساسية، أسس ومتغرياتيف ك يفصلالدولية، مث أخذ 

بني االقتصاد الرقمي واالقتصاد التقليدي، واليت من خالهلا مت استقاء التغريات  يةإىل مقارنة جوهر  الدراسة تتوصل
الرقمي أال وهي التجارة  أحد أهم تطبيقات االقتصادب إضافة إىل إحاطة الدراسةاهليكيلة اليت مرت اها التجارة الدولية، 

 . الرقمية أو التجارة اإللكرتونية

 :الدراسة الثالثة -
Tatyana P. Soubbotina and Katherine A. Sheram, Beyond Economic Growth: Meeting the 
Challenges of Global Development, Chapter 12: Globalisation and International trade, 
World Bank: Washington, 2000; 

هذه الدراسة أشرف عليها البنك الدويل، واحملور الذي كان ذو عالقة مبوضوع الدراسة والذي متت االستفادة منه  
؛ عاجلت الدراسة إشكالية أن العوملة هي اليت عززت وبشكل أساسي النمو "العولمة والتجارة الدولية"كان بعنوان 

ولكن ليست مجيع الدول النامية استطاعت أن . اصة منها النمور اآلسيويةاالقتصادي القتصاديات دول شرق آسيا خ
 . تستفيد من ذلك، فهي مل تندمج يف العوملة بشكل متساٍو؛ فتقدم من تقدم وختلف من ختلف
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كما تطرقت الدراسة يف طياهتا إىل دور التكنولوجيا والعوملة يف تزايد التحرير التجاري وأسواق رأس املال، وفصل يف 
ذلك أكثر من خالل دراسة تطور النظام التجاري الدويل من اجلات إىل منظمة التجارة العاملية، ليصل يف هناية املطاف 
إىل حتديد فوائد ومساوئ التجارة احلرة، اليت استنكر من مساوئها غياب العدالة التجارية، واقرتح إلزامية أن تكون مجيع 

 .كل متساوٍ الدول منفتحة على التجارة اخلارجية بش

 :الدراسة الرابعة -
The limits to Globalization: Technology Districts and International Trade, by 
Michael Storper, Clarck University: United States, 1992; 

اسة ، طرح الباحث يف هذه الدر "التكنولوجيا والتجارة الدولية مناطق: حدود العولمة"دراسة بعنوان هذه ال
على تزايد التخصص  مث انتقل لريكز. إشكالية العالقة بني املناطق كثيفة التكنولوجيا ومنو املبادالت الدولية هلذه املناطق

استند يف دراسته على . يف الصادرات كدليل على نوعية املنتجات املميزة اليت تقوم بتصديرها الدول الصناعية املتقدمة
 .نتيجة إىل أن العامل التكنولوجي هو الذي ميثل امليزة التنافسية للم صّدر املتخصصنظرية اقتصاديات احلجم ليصل ك

كما أكد الباحث يف دراسته على مدى أمهية التعلم التكنولوجي، والذي يساعد الشركات على اجلمع بني ميزيت 
ومتوقعها وانتشارها بشكل التخصص واملرونة الكتساب ميزة تنافسية تقنية أكرب، تساعد على توجيه الصادرات أكثر 

إيطاليا، الواليات املتحدة -ليختم الباحث دراسته بدراسة مسامهة التخصص التكنولوجي لثالث دول . أكثر فاعلية
 . األمريكية وفرنسا، يف تطوير هيكل املبادالت الدولية هلذه الدول

 :الدراسة الخامسة -
Albert J. Menkveld, Electronic trading and market structure, The Future of Computer 
Trading in Financial Markets, 10 August 2011. 

نشاط إضافة إىل أهنا تدرس العالقة بني حجم ، 12توضح الدراسة اجتاهات رؤوس األموال التجارية يف القرن 
 . السوق وحجم املبادالت التجارية املتزايد واملتسارع
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نتيجة اعتمادها  دول جديدة يف عمليات التبادل الدويل ظهورإىل هذه الدراسة  أيضا من خاللكما أشار الباحث 
تطرقت الدراسة إىل ماهية وقد . حدة املنافسة يف األسواق الدولية زاد منمما  على تكنولوجيا املعلومات واالتصال،

 .يات اليت تواجهها يف هذا العصر الرقميتحدال التجارة اإللكرتونية وأهم

 :ةخطة الدراس -11
ثالثة أجزاء متمثلة يف ثالثة  الدراسة إىللإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية وخمتلف اإلشكاليات الفرعية مت تقسيم 

 :فصول
؛ ستتم فيه دراسة تطور االقتصاد العاملي وانتقاله من مرحلة االقتصاد الزراعي إىل االقتصاد ما بعد الفصل األول -

اهية، األسس واالفرتاضات امل الرقمي انطالقا منسة يف مفهوم االقتصاد لتغوص الدرا. الصناعي؛ االقتصاد الرقمي
 .اليت يقوم عليها، متطلباته واجتاهاته حنو العاملية، ليتم ختمه بدراسة أحد أهم تطبيقاته وهي التجارة اإللكرتونية

رع وترية تكنولوجيا إشكالية موقع التجارة الدولية بني مواكبة تسا يف هذا الفصل دراسة تمسيالثاني؛  الفصل -
املعلومات واالتصال ومسايرة النظام التجاري الدويل اجلديد من جهة، ومواجهة حتديات التنمية املستدامة وما 

النظام  تقييمتعاجله من قضايا وسلبيات خلفتها سياسات هذا النظام اجلديد من جهة أخرى؛ وقد مت ذلك ب
 .واقرتاح التجارة العادلة كبديل املستدامة التجاري الدويل اجلديد يف ظل حتديات التنمية

؛ يتناول الفصل الثالث اجتاهات التجارة الدولية يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد الرقمي؛ يتناوهلا الفصل الثالث -
أوال بصفة عامة، عن طريق جمموعة من النظريات احلديثة املفسرة للتجارة الدولية، مث عرض خمتصر ألهم مراحل 

مث تأيت دراسة حالة دول جنوب شرق آسيا لتمثل اإلثبات التطبيقي ألثر . ة الدولية وعوامل ذلكتطور التجار 
االندماج يف االقتصاد الرقمي على هيكل التجارة الدولية؛ حيث أن هذه الدول لوال استثمارها يف تكنولوجيا 

 .هر على الساحة الدوليةمع متغريات الثورة املعلوماتية ملا كانت ستظومرونتها املعلومات واالتصال 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 :األولالفصل 

مفادهيم أساسية، تغريات دهيكلية ووجهة مستقبلية: االقتصاد الّرقمي
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 :تمهيــــد

نسان بعّدة مراحل يف مسرية حياته؛ من أمهها انتقاله من مرحلة الصيد والزراعة إىل الصناعة، وصوال إىل لقد مّر اإل
لتغريات بقدر ماهي اجتماعية فهي بذات الوقت اقتصادية، فهي عبارة عن حمطات هيكلية فكل هذه ا. مرحلة املعلوماتية

انعكست هذه التحوالت بشكل أو بآخر على أسس التفكري االقتصادي على املستوى الدويل، . لتطور االقتصاد العاملي
 .عدمه بل وأيضا على مستوى الفرد واجملتمع الذي أصبح بإمكانه احلكم على مدى جدواها من

من هذا املنطلق وبعد بداية الثورة املعلوماتية بات جمتمع اليوم يدرك الفارق الكبري بني مراحل تطور االقتصاد العاملي 
فرغم عدم احلسم يف مابني الفرتتني تبقى ثورة . خاصة بني احلقبتني األخريتني االقتصاد الصناعي واالقتصاد الرّقمي

 .م النظام االقتصادي اجلديد والذي يعتمد أساسا على املعرفة البشريةاملعلومات واالتصال هي أساس قيا

 :بناًء على هذا األساس سيتم يف هذا الفصل تناول العناصر املوالية

 .أصول نظريةتطور و : االقتصاد الرّقمي: المبحث األول -
 .د الرّقمي واجتاهاتهمتطلبات االقتصا :المبحث الثاني -
 .التجارة اإللكرتونية: تطبيقات االقتصاد الرّقمي :المبحث الثالث -
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 .أصول نظريةتطور و : االقتصاد الّرقمي: المبحث األول

آخر حلقات النمو التارخيي لالقتصاد العاملي واملتطور من العصر البدائي القائم على الزراعة  يعترباالقتصاد الرّقمي إن 
ونظرا للتغريات اهليكلية اليت طرأت . فيها تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل الثورة الصناعية، وصوال إىل مرحلة سيطرت

 :على أسس التفكري االقتصادي خالل تطور االقتصاد العاملي، سيتم يف هذا املبحث دراسة العناصر املوالية
 تطور االقتصاد العاملي؛ -
 ماهية االقتصاد الرّقمي؛ -
 أسس وافرتاضات االقتصاد الّرقمي؛ -

 .تطور االقتصاد العالمي: ّولالمطلب األ

مبجموعة من موجات التغيري احلامسة، واليت أّدت إىل تكّونه، تبلور مفهومه وتطّوره، وصوال إىل  مرّ االقتصاد العاملي إن 
ولذلك سيتناول هذا املطلب بوادر ظهور االقتصاد الرّقمي من . املفهوم اجلديد القتصاد اليوم؛ أال وهو االقتصاد الرّقمي

راحل تطور االقتصاد العاملي وصوال إىل االقتصاد الّرقمي، السمات األساسية لتطور االقتصاد العاملي، وبناًء على خالل م
  .ذلك سيتم استنباط األسس املتغرية للتفكري االقتصادي يف ظل تطور االقتصاد العاملي

 :مراحل تطور االقتصاد العالمي  -1
ادي التقليدي إىل ثالث قطاعات أساسية؛ تتمّثل يف الزراعة، الصناعة اتفق االقتصاديون على تقسيم النشاط االقتص

م أين متت إضافة قطاع 31من القرن  ، أوائل السبعيناتالستيناتأواخر استمّر هذا الّتقسيم إىل غاية . اخلدماتو 
وميكن توضيحها يف وقد شكلت هذه القطاعات أهم احملطات التارخيية اليت مّر اها االقتصاد، . املعلومات كقطاع رابع

 :اآليت
 (:الثورة الزراعية)االقتصاد الزراعي  -1-1

إىل قدمي األزل أين اجملتمع البدائي؛ فقد كان معظم الناس يعيشون يف مجاعات صغرية يعود ظهور النشاط الزراعي إن 
 ي أو برعيمتنّقلة أو عبارة عن قبائل تسعى للحصول على الطعام عن طريق احملاصيل الزراعية، الصيد البحري والرب 

 . املواشي



 .ة، تغريات دهيكلية ووجهة مستقبليةمفادهيم أساسي: االقتصاد الّرقمي                                         :األولالفصل 
 

 

21 

وهكذا ظهرت الزراعة كنقطة بداية لرحلة اإلنسان مع النشاط االقتصادي، وبدأت الثورة الزراعية تنشر أسلوبا جديدا 
 .للحياة من خالل القرى واملستوطنات واألرض احملروثة

 :1عة من اخلصائص تتجلى يفوقد اتسم االقتصاد الزراعي كونه البدايات األوىل واحلقيقية للنشاط االقتصادي مبجمو 
احليوانية، أو من الريح واملاء والشمس والغابات؛ وهي طاقات قابلة  تتمثل الطاقة يف القوة العضلية البشرية أو -

 .للتجديد
 .ع البضائع والسلع يدويايتصنيتم  -
 .ريافسوق حمدودة مبحدودية وسائل االتصال واملواصالت وحصرها يف عربات الباعة املتجولني بني األال -
 .األسرةيف أغلب األحيان يف وحدة اإلنتاج االقتصادية  جسدتت -
قطاع ينتج فيه الناس حاجاهتم الشخصية، وقطاع يسّخر اإلنتاج : ينحصر النشاط االقتصادي يف قطاعني اثنني -

 .للتجارة واملقايضة

 (:الثورة الصناعية)الصناعي  االقتصاد -1-2

تقريبا؛ أين بدأ عامل جديد يتشكل، ويعترب االقتصاد  0571دون حتديات حىت عام  استمرتة فرتة الثورة الزراعي إن
 .من أهم حمركاته احليوية

إن بداية عصر الثورة الصناعية مل يكن جمرد مداخن ومصانع، بل كانت نظاما اجتماعيا غنيا متعدد اجلوانب، ملس كل 
وميكن تلخيص أهم ما مّيز االقتصاد . اهر الفرتة األوىلمظهر من مظاهر احلياة اإلنسانية، وحارب كل ظاهرة من مظ

 :2خالل هذه الفرتة يف العناصر املوالية
 .أي الطاقات الناضبة...اعتمد االقتصاد على الطاقة االستخراجية من الفحم احلجري، الغاز، البرتول، -
 .اجملتمع الصناعي يتمثل يف جمتمع السلطة املركزية وتسلسل الطبقات -
 .احلديث بآالته وجتهيزاته هو الرمز احلقيقي جملتمع الصناعة، ومركز إنتاج بضائعه كان املصنع -
 .االبتكار التكنولوجي األساسي وجوهر العملية اإلنتاجية والقوة احملركة هلابداية كانت اآللة البخارية هي  -

                                                 
 .31-32: ص.، ص3101عمان، : ، الطبعة األوىل، دار البدايةد الرقميمقدمة في االقتصاجعفر حسن جاسم،  -1
 .21-23: ص.، ص3101حلب، سورية، : ، شعاع للنشر والعلوم...اقتصاد المعرفةباسم غدير غدير،  -2
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ف قارات جديدة وزيادة اتسعت السوق يف اجملتمع الصناعي وتعددت نتيجة تطّور وسائل النقل واالتصال، اكتشا -
 .القدرة الشرائية للمستهلكني

تغري هيكلي يف البنية االقتصادية؛ فاهليكل االقتصادي الصناعي يفصل إحداث إىل الثورة الصناعية أدت كما  -
، العماإلنتاج عن االستهالك بشكل تام، واملؤسسة عن البيت، إضافة إىل االنقسامات األخرى يف جمال املال واأل

 .يف العمل لصاحل العملية اإلنتاجية التخصصو 

فبعد . وقد زادت ِحّدًة وترية تسارع الثورة الصناعية أين مست مجيع جوانب احلياة االقتصادية، االجتماعية، والسياسية
وقام النظام  -الرأمسالية واإلشرتاكية-احلرب العاملية الثانية انتقل االقتصاد من احمللية إىل العاملية، وظهرت القطبية الثنائية 

النظام صندوق النقد الدويل، - النظام النقدي الدولي: والذي يتكون من ثالثة مكوناتاجلديد االقتصادي العاملي 
ومل يكتمل النظام التجاري الدويل إىل . اتفاقية اجلات وجوالهتا- النظام التجاري الدوليالبنك الدويل، و- المالي الدولي

 .0447النظام االقتصادي العاملي يف منتصف التسعينات وإنشاء منظمة التجارة العاملية سنة  غاية املرحلة الثالثة من تطور

 (: الثورة المعلوماتية)االقتصاد الّرقمي  -1-3

تبقى . إنه االقتصاد ما بعد الصناعي؛ االقتصاد الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات كأهم عنصر من عناصر اإلنتاج
ترجح فرتة منتصف  وااللتباس فال ميكن احلسم يف تاريخ حمدد يفصل بني الفرتتني إال أهنافرتة ظهوره يسودها الغموض 

 :1تظهر أهم معامله من خالل اآليتو . عقد السبعينات كنقطة بروز وظهور لالقتصاد الرّقمي على الساحة الدولية
على االقتصاد العاملي،  -لعامليةصندوق النقد الدويل، البنك الدويل ومنظمة التجارة ا-سيطرة املنظمات الدولية  -

 .واحلاجة إىل نظام دويل جديد حيكم نظام العالقات االقتصادية الدولية الراهنة
 .الوصول إىل قاعدة جديدة للطاقة تتمثل يف الطاقات البديلة -
 .أو اجلديدمنها التقدم التقين املتسارع للفروع العلمية مجيعها سواء القدمي  -
 .ائل اإلعالم واالتصال، واليت أصبحت أقوى نفوذاالتطورات املذهلة يف وس -
 .نفوذ وسيطرة قطاع اخلدمات واملعلومات على باقي القطاعات -

                                                 
  .20،23: ص.، ص3101، مرجع سابقباسم غدير غدير،   -1
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، وظهور ما يعرف النقود الورقية إىل النقود اإللكرتونيةاملفاهيم املادية إىل املفاهيم اإللكرتونية؛ كتحول التحول من  -
 .إخل...بالتجارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية،

ميل التخصص الدويل للعمل إىل قطاع اخلدمات، حيث أن اإلحصاءات تشري إىل أن العمالة يف الدول املتقدمة  -
 1.%17، واخلدمات %20، الصناعة %2الزراعة : تتوزع كاآليت 0443لعام 

األنشطة إعادة هيكلة النظام االقتصادي العاملي على أساس تكنولوجي اهدف تعظيم العوائد، وإعادة توطني  -
 .الصناعية والتكنولوجية

 .دخول االنرتنت واستعماهلا يف التبادل التجاري الرّقمي -
التحول حنو اخلصخصة والتخلي عن اقتصاد األوامر والتخطيط املركزي والقطاع العام إىل اقتصاد السوق والقطاع  -

 .االقتصاد الدويل واالجتاه إىل عوملة االقتصاد على نطاق كل أطراف. اخلاص، والتخطيط التأثريي

نتاجية، التمويلية، التكنولوجية، التسويقية وهكذا انتشرت ظاهرة العاملية ورقمنة االقتصاد على كافة املستويات اال   
 .واإلدارية؛ أي عاملية االقتصاد الرّقمي وسيطرة الشركات عابرة القارات على رأس النشاط االقتصادي العاملي

 :سمات تطور االقتصاد العالمي -2
أصبح االقتصاد العاملي احلايل أكثر عوملة وتدويال؛ فقد أصبح يقوم على مبادئ االقتصاد الرّقمي والقوانني املوضوعية 

 :2فأصبح يتميز بالسمات املوالية. للتقسيم الدويل للعمل، وتدويل اإلنتاج ورأس املال

 .ويل اإلنتاج ورأس املالالتطور العميق للتقسيم الدويل للعمل واملتمثل يف التخصص الدويل وتد -
 .تسارع وتائر منو التجارة الدولية على حنو يفوق وتائر منو اإلنتاج الصناعي -
 .على املستوى الدويل( رأس املال، القوى العاملة، التكنولوجيا واملعلوماتية)السرعة العالية حلركة عوامل اإلنتاج  -
 .يةعوملة ميدان التبادل السلعي الدويل والتدفقات الرأمسال -
 .هجرة اليد العاملة واملعلوماتية -

                                                 
 .25:، ص3101، مرجع سابقجعفر حسن جاسم،  -1
 . 21-31: ص.، ص3101بريوت،   :، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناينلتجارة الدولية في عصر العولمةاحممد دياب،  -2
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نشوء وتطور االقتصادات الوطنية ذات الطابع االنفتاحي، مع التحرير الكامل للتجارة الدولية وخمتلف أوجه  -
 .العالقات االقتصادية الدولية

 .هيمنة األسواق املالية على أسواق السلع واملوارد وظهور االقتصاد املايل العاملي -
 .تكنولوجيا االتصاالت وأنظمة املعلوماتية، فأصبحت املعرفة أهم عنصر من عناصر اإلنتاجالتطور اهلائل ل -
وتوسع السوق االقتصادية مساحًة نظرا . سيطرة الشركات عابرة القارات واملؤسسات الدولية على االقتصاد العاملي -

 .1ألسواق اإلفرتاضيةلعدم تقيدها باحلدود اجلغرافية لألسواق خاصة بعد إدخال مصطلح اجملتمعات وا

 :األسس المتغيرة للتفكير االقتصادي في ظل تطور االقتصاد العالمي -3
إن تدرج االقتصاد العاملي من مادي تقليدي إىل اقتصاد رقمي وما صاحب هذا التطور من خصائص وميزات، جلب 

 :ملوايلإىل عامل األعمال الكثري من التغريات املتسارعة؛ واليت ميكن إجيازها يف اجلدول ا

 .األسس المتغيرة بتغير الفكر االقتصادي: 01الجدول رقم 
 التفكير االقتصادي الجديد التفكير االقتصادي القديم األساس

 .حمدودة وغري حمدودة باعتبارها أفكارا ومعلومات .حمدودة ومقتصرة على املوارد املتاحة يف األرض الموارد االقتصادية
 .اإلبداع واملعرفة .ملال والعمالةرأس ا عامل اإلنتاج األساسي

 .املعرفة واألفكار الكلية يف تزايد .ثبات اجملموع الفعلي لألشياء املادية مبدأ الثروة
القانون االقتصادي 

 األساسي
العوائد متناقصة بسبب ندرة املوارد وينتج عن 

 .ذلك ازدياد تكلفة الوحدة الواحدة
يؤدي إىل العوائد متزايد ألن تكرار االكتشافات 

 .هبوط تكاليف الوحدة الواحدة
 .حقوق ملكية براءات اخرتاع ملدة حمدودة .حقوق ملكية األشياء إىل األبد الملكية تعني

أسواق سلعية قائمة على نفس املنتجات واملوارد  األسواق تعمل كـ
 .وبالتايل فهي مستقرة نوعا ما

أسواق قيمة مضافة قائمة على منتجات خمتلفة 
 .تميز وموارد فكرية فريدة وهي ديناميكيةبشكل م

 .شبكات تعامل بني أنداد ونظراء .تقسيم العمل العمل منظم بواسطة
حتدث مأساة عندما يشرتك األفراد يف مورد  ديناميكية النظام هي

 .واحد ويتم استهالكه
ال حيدث أي نقص يف املورد عندما يتم اقتسام 

 .األفكار

                                                 
مسامهتها يف تكوين املزايا و  املعرفة يف ظل االقتصاد الرقميالدويل الثاين حول لتقى امل مقدمة ضمن  ، مداخلةاالقتصاد الرقمي ومتطلباتهفاتح جماهدي،  -1

 .1،4: ص،ص، 3115ديسمرب  2/7يومي العربية،  التنافسية للبلدان
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األهداف االقتصادية 
 يسية هيالرئ

اإلنتاج الكفء واستخالص الكفاءات من 
 .العمل واآلالت وحتقيق التشغيل الكامل

تدعيم االكتشاف املستقبلي من خالل تنمية اإلبداع 
 .البشري واملعرفة حتقيق أعلى دخل

سالسل قيمة مكونة من عالقات بسيطة تشبه  خلق القيمة من خالل
 .خط اإلنتاج والسعي وراء خفض التكاليف

كات قيمة مؤلفة من عالقات معقدة وديناميكية شب
 .ومعتمدة على بعضها والسعي وراء اجلودة العالية

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على:   المصدر
 . 013:، ص3101عمان، : ، الطبعة األوىل، دار البدايةمقدمة في االقتصاد الّرقميجعفر حسن جاسم، 

مسامهتها يف و  ، مداخلة  مقدمة ضمن امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الّرقميتطلباتهاالقتصاد الّرقمي ومفاتح جماهدي،  
 .4:، ص3115ديسمرب  2/7تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، يومي 

 .ماهية االقتصاد الّرقمي: المطلب الثّاني

ولة يف االقتصاد العاملي، وزيادة فرص التجارة الدولية، والوصول يساعد االقتصاد الرّقمي على زيادة اندماج اقتصاد الد
فماهو االقتصاد الرّقمي؟ ما معامله . إىل األسواق العاملية والقطاعات السوقية اليت كان من الصعب الوصول إليها يف املاضي

 .وخصائصه؟ وماهي العناصر املكونة له؟ هذا ما سيتم التطرق له يف هذا املطلب

 :قتصاد الّرقميتعريف اال -0

ميكن عرض جمموعة من التعاريف اليت وضعت من قبل جمموعة اقتصاديني وباحثني درسوا وتعمقوا يف مفهوم هذا 
االقتصاد اجلديد؛ والذي مازال مل يستكمل تطوره من ناحية البنية املنهجية املفاهيمية وأدوات التحليل العلمي لألسس 

 . 1املرشدة ملمارساته املختلفة

ذلك االقتصاد الذي يستند إىل تكنولوجيا املعلومات : "ف الدكتور جعفر حسن جاسم االقتصاد الرّقمي بأنهفيعر 
وتوافر طرق املعلومات السريعة واهلواتف النقالة وخدمات ( االنرتنت)واالتصاالت ودرجة االرتباط بشبكة املعلومات العاملية 

وهو االقتصاد . ت  حتكم كافة مناحي احلياة وأسلوب أداء األعمالالتبادل الرّقمي للمعلومات وهي األسس اليت أصبح
الذي يتعامل مع الّرقميات أو املعلومات الرّقمية، الزبائن الّرقمية والشركات الرّقمية، التكنولوجيا الرّقمية مثل تكنولوجيا 

قواعد ومستودعات البيانات، )الرّقمية  ، واملنتجات(االتصاالت عن بعد، الوسائط املتعددة والتكنولوجيا اخللوية، واحلوسبة

                                                 
 .10،13: ص.، ص3112الرياض، : ، دار املريخاالستراتيجية والوظائف والمشكالت: اإلدارة اإللكترونيةجنم عبود جنم،  -1
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األخبار أو املعلومات، الربجميات، كتب ودوريات الوب، األلعاب اإللكرتونية، واملوسيقى على الوب، وكذلك املنتجات 
 . 1"املادية املزودة باملعاجلات املصغرة وقدرات التشبيك

د لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مجيع على أنه االستخدام املكثف واملتزاي Mc-Kayو  Atkinsonويعرفه 
وهو اقتصاد الوفرة واإلفاضة يف األفكار واملواهب واملوارد وحىت يف فرص العمل من زوايا معينة أو يف . اجلوانب االقتصادية

 .2مناطق معينة

التصاالت من جهة كما يقصد باالقتصاد الرّقمي التفاعل والتكامل والتنسيق املستمر بني تكنولوجيا املعلومات وا
وبني االقتصاد القومي والقطاعي والدويل من جهة أخرى، مبا حيقق الشفافية والفورية واإلتاحة جلميع املؤشرات االقتصادية 

 . 3السائدة جلميع القرارات االقتصادية والتجارية واملالية يف الدولة خالل فرتة ما

كن يبقى املفهوم واحد؛ فسواًء االقتصاد الرّقمي، اقتصاد ومن هذا املنطلق ورغم تعدد التعاريف واملصطلحات ول
املعرفة أو اقتصاد املعلومات إال أهنا تبقى نتاج ما حققه االنسان من تقدم حضاري خالل وجوده على األرض، نتاج 

تنظيمها وختزينها، ظهور الثورة املعلوماتية واليت تعرف بأهنا استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إنتاج املعلومات، 
فكل تلك املصطلحات تعلن قيام نظام اقتصادي جديد يعتمد أساسا على . نقلها ومبادلتها، استخدامها واستثمارها

 .4املعرفة البشرية

إهنا متثل امتدادا واحدا يف املفاهيم والداللة مشرية إىل كل املتغريات العميقة والواسعة املتحققة يف جمال إنشاء الثروة 
عتماد على املعلومات واملعرفة والرّقميات، استخدام التكنولوجيا الرّقمية، استخدام الشبكات يف األنشطة االقتصادية، باال

 . وأشكال العمليات واألنشطة والصفقات اخلاصة بالتجارة واألعمال اإللكرتونية

 

                                                 
 .32-33: ص.ص ،3101، مرجع سابق،  جعفر حسن جاسم -1

2 -  Edward J.Malecki and Bruno Moriset, Digital Economy: Business organization, production processes, and regional 
developments, Routledge Taylor and Francis Group: London and New York, 2008, P: 13. 

 .37:، ص3115سكندرية، اال: االنرتنت وإعادة هيكلة االستثمار والبورصات والبنوك اإللكرتونية، الدار اجلامعية :االقتصاد الرقميفريد النجار،  -3
 .053: ، ص3101عمان، : الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيعاقتصاد المعلومات،  رحبي مصطفى عليان، -4
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 :خصائص االقتصاد الّرقمي -3
ات اليت ميزته بطبيعته عن االقتصاد التقليدي أو باألحرى يّتسم االقتصاد الرّقمي مبجموعة من اخلصائص وامليز 

 :االقتصاد الصناعي، من أمهها

يف االقتصاد الرّقمي خيتلف هيكل السوق وفق درجة تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على املستويني احمللي  -
 .والدويل

املناسبة مثل شبكات الكهرباء وشبكات التليفونات،  يتطلب االشرتاك الفعال يف االقتصاد الرّقمي توفر البنية التحتية -
اخنفاض تكلفة ورسوم تلك اخلدمات، توفر اآلالت واألجهزة واملعدات واملهارات والتعليم والتدريب وتوفر املوارد 

 .1املالية واستخدام األموال اإللكرتونية والبالستيكية
الثورة املعلوماتية، وأصبح التوجه االقتصادي قائم على أمهية صارت املعلومة مركز قوة يف اجملتمعات املعاصرة يف عصر  -

قدرة البشر ومتكينهم من استخدام املعارف واملعلومات وإنتاجها وتطويرها، كعامل إنتاج أساسي قادر على زيادة 
 .2عوائد االستثمار وخلق الثروات وحتقيق النمو املستدام

دود االقتصادية التقليدية، وتقلصت جدوى القوانني والتشريعات هو االقتصاد الالحدودي أين هتاوت القيود واحل -
 .3احلالية

التكيف املوسع ملوافقة رغبات الزبائن والرتكيز على خدمة املستهلك؛ فالتنافس العاملي، االنرتنت، الشبكة العنكبوتية،  -
ت قوة كبرية يف أيدي حترير التجارة وزيادة إمكانية الوصول للمعلومات، وتعدد املوزعني، كلها عوامل وضع

 .املستهلكني
  4.انتهاء ظاهرة التوظيف مدى احلياة يف حني احلاجة للتعلم املستمر مدى احلياة يف ظل عصر املعرفة -
 .يتسم االقتصاد الرّقمي بوجود أمناط جديدة من تقسيم العمل الدويل -

                                                 
 .31: ، ص3115، مرجع سابقفريد النجار،  -1
 .21:، ص3112ية للمعلومات والتوثيق، العدد األول، ، اجمللة الليبالمعلوماتية واقتصاديات المجتمعات المعاصرة ومواردها البشريةعبد السالم الدوييب،  -2

3- Erik Brynjolfsson and Brian Kahin, Understanding the Digital Economy: data, tools, and research, Massachusetts 
Institute of technology, 2000, P: 25. 

 .011-43: ص.، ص3101، مرجع سابقجعفر حسن جاسم،  - 4
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ي، ويعود ذلك إىل طبيعة منتجاهتا ذاهتا، يعد االقتصاد الرّقمي أقل استهالكا للطاقة والوقود من االقتصاد التقليد -
 .ومن املمكن أن يكون منتجاً للطاقة

 :العناصر المكونة لالقتصاد الّرقمي -2
 :1بناًء على التعاريف السابقة واخلصائص املميزة لالقتصاد الرّقمي ميكن توضيح العناصر املكونة له يف اآليت

لربامج اإللكرتونية فقط، بل تتعدى ذلك إىل العديد من املنتجات ال تعين رقمية املنتجات تلك ا: المنتجات الّرقمية -
أهم ما مييز املنتجات الرّقمية عن غريها إمكانية انتاجها . املادية امللموسة اليت خضعت للرقمية واخلدمات احلكومية

 .كما أهنا متميزة بتكاليفها املنخفضة ورحبية مبيعاهتا. وفقا لرغبات العمالء وبشكل تفصيلي
 .تزايد عددهم نظرا لسهولة عمليات التبادل بالنسبة هلم وزيادة قدرهتم على االختيار وحىت املساومة :لمستهلكونا -

 .هم يف تزايد مستمر ومعروضهم البيعي أيضا نظرا النتفاء وجود احلدود اجلغرافية وقلة حواجز الدخول :البائعون -

نظمات املسؤولة عن توفري الربامج واحلاسبات اإللكرتونية هي تلك امل: المنظمات المسؤولة على الهياكل القاعدية -
 .إضافة إىل اهليئات االستشارية من أجل ضمان اآلداء األمثل لنظام االقتصاد الرّقمي

هلم دور جوهري فهم املسؤولون عن خلق السوق االفرتاضي، لكوهنم املسؤولني عن مجع البيانات  :الوسطاء -
 .للعمالء والبائعني حىت يستطيعوا اجلمع واملواءمة بينهم قصد إمتام املبادالتواملعلومات الالزمة وتوفريها 

واليت تتعدد أشكاهلا من تقدمي شهادات تضمن التعامل مع البائعني تعرف بشهادات الثقة،  :الخدمات الداعمة -
نونية اليت حتكم التعامل كما ميكن أن يشتمل هذا املكون على اجلوانب التشريعية والقا. واليت تدعم قيامه واستمراره

 .يف ظل االقتصاد الرّقمي

هم تلك املنظمات املسؤولة عن تطوير املواقع اإللكرتونية وحمتوياهتا، سواء من حيث تعلق  :المطورون للمحتوى -
 . األمر اهم أو باآلخرين ويعترب هذا املكون من أهم مكونات االقتصاد الرّقمي

                                                 
 .7،1: ص.صمرجع سابق،  ح جماهدي،فات - 1
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 .تصاد الّرقميأسس وافتراضات االق: المطلب الثّالث
إضافة إىل تسارع وترية التقدم التقين واندماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال باالقتصاد، فإن ظهور االقتصاد الرّقمي  

 :1كنظام جديد قائم على جمموعة من األسس والركائز، ميكن إجيازها يف اآليت

 : قانون األصول الّرقمية واقتصاد السرعة الفائقة -1

الشركات تستطيع أن تنشئ القيمة من ف ؛رّقمية ال تشبه األصول املادية وال تستهلك عند استخدامهان األصول الإ
استخدام هذه األصول يف عدد ال متناهي من الصفقات مما يتطلب تغيري اآللية التنافسية يف جماهلا، والواقع أن الشركة 

وهذا ما يعرب عن . ضافية إلعادة إنتاجها أقرب إىل الصفرتكلفة اإلعداد األول للمعلومات لتصبح التكلفة اإل فقط تتحمل
 . قانون تزايد العوائد يف جمال األصول الرّقمية يف مقابل قانون تناقص العوائد فيما يتعلق باألصول أو السلع املادية

كما ف .ا املعلوماتن قانون تزايد العوائد يطبق على املنتجات القائمة على االنرتنت واألشكال األخرى من تكنولوجيإ
إىل أن االقتصاد ينقسم إىل قطاعات  -وكان أول من حتدث عن قانون تزايد العوائد - B.Arthurأشار براين آرثر 

والذي ينص على أنه  -2قانون تناقص العوائد -خمتلفة؛ بعضها ينتج منتجات مادية واليت ختضع لسلوك العوائد املعروف 
لعنصر اإلنتاجي املتغري، مع بقاء الكمية املستخدمة من العنصر اإلنتاجي اآلخر ثابتاً، عند استخدام وحدات متتالية من ا

لكن ما مييز املنتجات اليت ترتكز على . فإن الناتج احلدي للعنصر املتغري سوف يبدأ بالتناقص بعد مستوى إنتاجي معني
التكلفة )د ذلك تكون تكلفة إنتاج النسخ اإلضافية عالية جدا، ولكن بع( الثابتة)املعلومات؛ أهنا تكون التكلفة األولية 

 .واهذا تكون النتيجة زيادة العوائد وتصبح الرحبية ترتفع بسرعة مع زيادة اإلنتاج. منخفضة جدا( املتغرية
ة استيعاب التغريات التكنولوجية الديناميكية بسرع على قدرةالله فكما يعترب االقتصاد الرّقمي اقتصاد السرعة الفائقة، 

ويعود السبب الرئيسي هلذه الديناميكية والسرعة تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال . 3تأقلم واخرتاق عالية الدرجة
 .وحركتها السريعة خاصة منها شبكات االنرتنت ودورها يف التقاسم الفوري للمعلومات

 

                                                 
 .005-003: ص.، ص3101، مرجع سابقجعفر حسن جاسم،  -1
 :لمزيد من االطالع انظر   _2

   Zahid A. Khan and others, Engineering Economy, First Chapter, Pearson Education: India, March 2012.  
3- B.Johansson and others, The Emerging Digital Economy, Springer Berlin Heidelberg: New York, 2006, P: 3. 
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 .اقتصاديات الحجم والنطاق الجديدة -2
جم للمنتجات املادية مييل إىل االخنفاض مع زيادة حجم اإلنتاج حىت يصل إىل إن التكلفة املتوسطة يف اقتصاديات احل

أما مع اقتصاديات احلجم اجلديدة للمنتجات . (إضافة تسهيالت أو آالت إنتاجية جديدة) حد ترتفع فيه التكلفة الثابتة
كبرية إلنتاجها، لكن تكلفة استنساخها الرّقمية فإهنا ال تنطبق هذه القاعدة؛ فإعداد النسخة األوىل يتطلب تكلفة ثابتة  

 .بعد ذلك تكاد تكون معدومة مهما زاد احلجم املنتج منها

كما غري االقتصاد الرّقمي اقتصاديات النطاق أيضا؛ ففضاء األعمال وتقدمي اخلدمات عرب األصول الرّقمية، ال يوفر 
ميكن من تقدمي اخلدمة يف اجملاالت واألسواق  س الوقت يف جمال أويف سوق معينة فقط، بل أنهفاخلدمة للجميع يف ن

 .املختلفة واملتباينة

 :ضغط التكلفة لكل صفقة وإعادة توازن السوق -3

مع االنرتنت ومناذج األعمال اجلديدة أصبحت تكلفة الصفقات صغرية جدا، األمر الذي يدفع إىل مضاعفة احلجم 
لكل صفقة؛ فنجد مثال الشركات التقليدية كانت وبذلك تقلص ضغط التكلفة . الكلي للنشاط بشكل غري مسبوق

أما يف ظل االقتصاد الرّقمي فقد . تتجنب الصفقات الصغرية ألن تكلفة تأديتها قد تكون أكرب من العائد الناتج عنها
 .أصبحت الصفقات جترى مبجرد النقر على الفأرة والمست تكلفة إجراءها الصفر

ل متزايد من خط الرتكيز القائم على العرض إىل خط الرتكيز القائم على كما أنه يف االقتصاد الرّقمي هناك حتو 
فتغريت أولوية الشركة القائمة على النظام التشغيلي أو ختمني مايريده الزبون إىل أولوية السوق والتفاعل يف الزمن . الطلب

يف أشكاله املختلفة يتسم بالوفرة، وأن هذا ما يعين وجود قدرات وِسعة فائضة جتعل العرض و . احلقيقي مع ما يريده الزبون
 .الطلب رغم متيزه واتساع نطاقه مع االنرتنت عرب العامل يتسم بالندرة

 :تكلفة المنتج الّرقمي، الكفاءة والرافعة -4

إن تكاليف املنتج الرّقمي تتسم خبصائص فريدة فيه، فاملنتجات الرّقمية تتميز اهيكل وسلوك تكلفة خمتلف عن 
الب مكلفة جدا مقارنة بإنتاج النسخ األخرى الذي يكون غحيث أن إنتاج النسخة األوىل تكون يف ال. ديةاملنتجات املا

األوىل كوهنا مرتفعة جدا والثانية أهنا غري مضمونة وغري : فالتكلفة الثابتة للمنتج الرّقمي هلا ميزتان أساسيتان .جدا خبس
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مثال ذلك أنه عند االستثمار يف بناء مصنع جديد ويف املنتصف . أي ال ميكن تعويضها عند التوقف أو التعثر–مغطاة 
تقرر التخلي عن املشروع ميكن بيع املبىن واسرتجاع أغلبية التكاليف إن مل يتحقق ربح من وراء ذلك، أما وفقا للمنتجات 

 .الستفادة منهالرّقمية مثال تأليف كتاب أو إنتاج فيلم فإنه إن مل يكتمل املشروع فال ميكن بيع املنتج وا

أما التكلفة املتغرية للمنتج الّرقمي فلها ميزتان خاصتان أيضا تتمثل األوىل يف كوهنا منخفضة جدا والثانية أهنا ال تزيد 
 .مهما زاد احلجم املنتج منها، حيث أن تكلفة الوحدة للنسخ اإلضافية تكاد تكون معدومة

رتنت أوجدت كفاءة عالية من خالل حجم النشاط الكبري واملتزايد إن تكنولوجيا املعلومات واالتصال خاصة منها االن
قانون كما أوجدت موجة عظيمة من التشبيك الذي يعظم أداء الشبكة بداللة األجهزة العاملة عليها حسب . يف االرتفاع

 جهزة العاملةوالذي مفاده أن قيمة الشبكة تتزايد بالتناسب املباشر مع مربع عدد األ، Metakalef’s law 1متكالف
مرّبع حجـمها، أي أعليها  .ن جناعة أي شبكة اّتصال تتـناسب مع  

 .متطلبات االقتصاد الّرقمي واتجاهاته: ثانيالمبحث ال
يشهد اقتصاد اليوم تغيريا عميقا على مجيع األصعدة؛ فالتحول إىل االقتصاد الرّقمي كان كفيال لكي يؤثر على املصاحل 

 .ل اليت يتعني عليها أن تستوعبه، واألهم من ذلك أن تستثمرهالتجارية ومؤسسات األعما

إن االقتصاد الرّقمي كغريه من األنظمة حباجة إىل جمموعة من الدعائم اليت يرتكز عليها كي يكتمل، ورغم ذلك فهو 
 . تغلب عليه مسة أساسية ميكن وصفها بالتطور السريع واملستمر؛ وهلذا فهو يف طريقه حنو العاملية

 :تم التطرق هلذا من خالل العناصر املواليةوسي
 .متطلبات االقتصاد الرّقمي -
 .االقتصاد الرّقمي نواة العوملة -
 .عاملية االقتصاد الرّقمي -

                                                 
 : ملزيد من االطالع انظر_  1

Antonio Madureira and others, Empirical validation of Metcalfe’s law: How Internet usage patterns have changed 
over time, Journal of Information Economics and Policy: Elsevier B.V, 2013. 
James Hendler and others, Metcalfe’s Law, Web 2.0, and the semantic web, University of Maryland, College Park: 
United States, 2008. 
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 .متطلبات االقتصاد الّرقمي: المطلب األول

 املنظماترف هي الظاهرة األكثر انتشارا يوما عن يوم من ط الرّقمي االقتصاد بيئةو  ظروف مع التكيف حماوالت تبقى
بعناصر  التقليدية اإلنتاج عناصر إحالل حماولتها خالل من ؛ وذلكاجلديد النظام هذا ظل يف البقاءو  االندماج يف الراغبة

فالعمل يف ظل االقتصاد الّرقمي له جمموعة من املتطلبات اليت تساعد على قيامه واكتماله كنظام، وتوفر البيئة . رقمية نتاجإ
  :األعمال للعمل يف ظله، وميكن تلخيص أهم مقوماته ومتطلبات العمل فيه فيمايلي املناسبة ملنظمات

 :الموارد االقتصادية الجديدة -1

لكل نظام اقتصادي موارد خيتص اها دون غريه، يرتكز إليها وتسودها آلياته وقوانينه، ويف االقتصاد الرّقمي أصبحت 
بل وحىت عنصر العمالة واملوارد البشرية فقد تغري . الذي يستمد منها قوته البيانات، املعلومات واملعرفة هي املورد األساسي

 .يف خضم ما يعرف مبجتمع املعلوماتية

 :  Dataالبيانات -1-1

، وهي ترد يف قواميس اللغة االجنليزية مبعىن شيء معطى، أو مسلم  Datumهي صيغة مجع لكلمة بيان مبعىن حقيقة
 . احلساب، القياس أو االستدالل، أو االستنتاج الربهاين :به يعتمد باعتباره أساسا يف عمليات

. متثل البيانات جمموعة املفاهيم واألرقام اليت حتتاج إىل معاجلة وتنظيم، أو إعادة تنظيم، لكي تتحول إىل معلومات
ت معاجلتها فهي إذن مواد أولية حتتاج إىل حتويلها إىل مواد مصنعة؛ ال تكون ذات فائدة بشكلها األويل ولذلك وجب

 .1وحتويلها إىل معلومات

 : Informationالمعلومات  -1-2

لقد اهتم العلماء بتعريفات متعددة للمعلومات كل منها يف جماله حسب ختصصه، وهي بإجياز عبارة عن بيانات متت 
املعلومات ودورها ال أحد ميكنه أن ينكر أمهية . 2معاجلتها بغرض حتقيق أهداف معينة، تقود إىل اختاذ القرارات املناسبة

                                                 
 .35:، ص3114للنشر والطبع، األردن، ، الطبعة األوىل، الوراق تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر ابراهيم قنديلجي واميان فاضل السامرائي،   _1
 .34: ، ص3114نفس املرجع،   _2
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احليوي يف حياة األفراد واجملتمعات؛ فهي تشكل عنصرا ال غىن عنه يف أي نشاط منارسه يف حياتنا، فمن ميلك املعلومات 
الصحيحة يف الوقت املناسب إمنا ميلك عناصر القوة والسيطرة يف عاملنا املتغري والذي يستند على املعلومات والعلم يف كل 

  .1ادينشيء ويف مجيع املي

  :Knowledgeالمعرفة  -1-3

تعرف املعرفة بأهنا مزيج من اخلربات واملهارات والقدرات واملعلومات السياقية املرتاكمة لدى العاملني ولدى املنظمة، 
فاملعرفة هي حصيلة مهمة وهنائية الستخدام واستثمار . 2كيف-وهي أنواع خمتلفة تشمل املعرفة الضمنية والواضحة ومعرفة

إذ تلعب املعرفة . ت من قبل صناع القرار واملستخدمني اآلخرين، الذين حيولون املعلومات إىل معرفة، وعمل مثمراملعلوما
 .3دورا حامسا يف تشكيل البىن االجتماعية وأدائها االقتصادي

 : العمالة في االقتصاد الّرقمي -1-4

طويرها، خاصة يف ظل االقتصاد الرّقمي؛ فهي اليت للموارد البشرية أمهية بالغة يف قيام األنشطة االقتصادية، تنميتها وت
تعمل على تتوىل مهمة استخدام عناصر االنتاج واملوارد األخرى يف العمليات االنتاجية، بل وهي اليت حترص على حتقيق 

 . 4الكفاءة يف هذا االستخدام لضمان حتقيق أقصى قدر من االنتفاع منها بزيادة إنتاجيتها

غريه من القطاعات يشمل املهن والوظائف اليت يقوم أصحااها أساسا بإنتاج أو خلق وجتهيز إن قطاع املعلومات ك
وإن هذا القطاع يضم مخسة أقسام رئيسة لصناعات املعرفة؛ تتمثل يف التعليم، . ومعاجلة املعلومات، ومن مث توزيعها أو بثها

 .مات املعلوماتالبحوث والتطوير، وسائل اإلعالم واالتصال، آالت املعلومات، وخد

مهنة االستشارات واليت تعترب : وميكن ذكر بعضا من أهم املهن والصناعات يف عصر االقتصاد الّرقمي، واملتمثلة يف
وقائية وتوجيهية حتفظ الشركات واملؤسسات من االحنرافات، مهنة صناعة اخلدمات بكل أنواعها واليت تعترب عصب تطوير 

                                                 
 .007: ، ص3111، الطبعة األوىل، الوراق للنشر والطبع، األردن، اإلعالم والمعلومات في الوطن العربي في ظل إرهاب العولمةمصطفى رجب،   _1
 .030،033: ، ص،ص3101عمان،  :، الطبعة األوىل، دار صفاءاقتصاد المعلوماترحبي مصطفى عليان،   _2
 .12:، ص3101عمان، : ، الطبعة األوىل، دار جريراالقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشريةهدى زوير وعدنان داود العذاري،   _3
 .54: ، ص3115عامل الكتب احلديث، عمان، : ، الطبعة األوىل، أربداقتصاد المعرفةفليح حسن خلف،   _4
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  ةوالدعم الفين، التصاميم اهلندسيجمة وحتليل النظم، بيع احلواسيب والربجميات، الصيانة أي اقتصاد، إضافة إىل مهن الرب 
 .1وغريها كثري يف عصر االقتصاد الّرقمي...والفنية القائمة بواسطة احلواسيب وبرجميات الغرافيك، 

 :السوق الّرقمي -2

صادية، وهيكلية النموذج االقتصادي، فقد انتشرت مل تقتصر عملية التغيري اليت تسود عاملنا املعاصر على املوارد االقت
 .محى املعلوماتية وأدركت األسواق التقليدية فأحالتها إىل أسواق رقمية ختتلف عن تلك اليت ألفناها منذ زمن طويل

مع ازدياد حجم األنشطة التجارية السائدة داخل نسيج شبكة االنرتنت العمالقة، بات من الضروري امتالك معرفة 
فمثال موضوع الكفاءة املتميزة ألسواق االنرتنت حباجة إىل براهني بعد أن . الرّقمية/ة خبصائص األسواق اإللكرتونيةعميق

أصبحت أمرا مفروغا منه عندما نقارنه بالسوق التقليدي من ناحية مستويات التكاليف واألسعار، واملرونة السعرية، املزايا 
 .2إخل...التنقلية وسهولة االختيار، 

إن هذه التغيريات اليت أحدثها دخول االقتصاد عامل الرّقميات على األسواق تعترب تغيريات هيكلية تتجلى أهم 
 :3عناصرها يف

ظهور منافسني جدد ألصحاب األعمال ال ينتمون لنفس القطاع؛ فاملنافسة أصبحت مفتوحة وليست هنالك أية  -
 .هلا مكانا يف السوق ملنافسة كربى الشركات قيود أو عراقيل، بل أصبحت حىت الشركات الصغرية جتد

 .ظهور الوسطاء يف جمال التجارة وتسهيل األعمال التجارية إلكرتونيا -

ظهور حتالفات اسرتاتيجية وتكتالت تعقد الصفقات وتربم العقود يف خطوة تسهم يف اختصار الوقت واجلهد والتكلفة  -
 .أيضا

                                                 
 .052،057: ، ص،ص3101، مرجع سابقسن جاسم، جعفر ح  _1
 .377: ، ص3111الرياض، : ، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية للنشرمقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات االنترنتحسن مظفر الرزو،   _2

 .50، 51: ، ص،ص3111عمان، : ، الطبعة األوىل، دار صفاءاالقتصاد المعرفيهاشم الشمري وناديا الليثي،   _3
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ت األسواق على بعضها، وألغت احلدود اليت كانت موجودة، تغري حجم السوق يف حد ذاته؛ فالشبكة قد فتح -
لقد أصبحت السوق واحدة، وازداد حجمها . والعراقيل اليت كانت حتول بني التاجر وآفاق انتقاله بني األسواق

 .أضعافا كثرية حىت وإن كانت سوقا ومهية إال أهنا أثبتت جدارهتا يف تسيري املعامالت وإبرام الصفقات

 :إللكترونيةالحكومة ا  -3

كما يقول األستاذ يونس عرب احملامي األردين؛ إن قيام حكومة إلكرتونية ال يعين أن حيل جهاز الكمبيوتر حمل 
ولكنها عبارة عن تفعيل واندماج . أعضاء الوزارة، أو أن تدار الدولة بالتقنية يف ظل االستغناء عن أعضائها البشرية

ا يف إطار تفاعلي واحد من خالل تتمة كافة الدوائر املختلفة وربطها معا عرب وتشابك كافة املؤسسات احلكومية، وضمه
 .1الوسائل اإللكرتونية، على أن حتل قواعد البيانات مقام الوثائق التقليدية الورقية وامللفات األرشيفية املخزنة

 :2تقوم فكرة احلكومة اإللكرتونية على أربعة ركائز، تتمثل يف

واخلدمات املعلوماتية والتفاعلية والتبادلية يف موضع واحد؛ هو موقع احلكومة الرمسي على شبكة جتميع كافة األنشطة  -
 .االنرتنت، يف نشاط أشبه ما يكون بفكرة جممعات الدوائر احلكومية

 .حتقيق حالة اتصال دائم باجلمهور، مع القدرة على تأمني كافة االحتياجات االستعالمية واخلدمية للمواطن -

 .رعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلجناز بني دوائر احلكومة ذاهتاحتقيق س -

 .حتقيق وفرة يف اإلنفاق يف كافة العناصر مبا فيها حتقيق عوائد أفضل من األنشطة احلكومية ذات احملتوى التجاري -

 

 

                                                 
: ، الطبعة األوىل، ايرتاك للنشر والتوزيعاآلثار االقتصادية واالجتماعية لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربيةابراهيم األخرص،   _1

 .322 ،322: ص ، ص،3111مصر، 
 .51، 55: ، ص،ص3111، مرجع سابقهاشم الشمري وناديا الليثي،   _2
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 .االقتصاد الّرقمي نواة العولمة: المطلب الثاني

اليت أتى اها وانعكاساته على  نوعية التغيريات العامل يف عصر االقتصاد الرّقمي، والإن الثورة املعلوماتية اليت يشهدها 
، تولد عنها مصطلح جديد أثار ضجة كبرية بل وفرض الثقافية والسياسية، االجتماعية، كافة جماالت احلياة االقتصادية

 ". العوملة"نفسه بقوة يف العامل؛ أال وهو مصطلح 

 :ماهية العولمة -1

اهرة العوملة ليست جديدة، إال أن مفهومها مل يتبلور بعد؛ فهي كظاهرة مل تكتمل بعد مالحمها وقسماهتا رغم أن ظ
لذلك تتعدد حماوالت علماء السياسة واالجتماع واإلعالم واالقتصاد سعيا وراء . نتيجًة لكوهنا عملية تتطور بشكل مستمر

ريا ملما بالتغريات والتحوالت االقتصادية والسياسية والثقافية صياغة تعريف شامل للعوملة، وبناء تصور نظري يعطي تفس
 .اليت تسود عامل اليوم

 :العولمة بين المفهوم والمضمون -1-1

إن بروز العوملة حاليا وزيادة االهتمام اها يرتبط بتقدم تكنولوجيا االتصال والتجارة، كما يتعلق تطورها احلايل بتطور 
 . العالقات الدولية بعد اهنيار االحتاد السوفيايت وانتهاء احلرب الباردة وتسارع التغريات احلاصلة على صعيد

كما يتعلق بالتطور احلاصل يف النظام الرأمسايل من الرأمسالية التجارية إىل الرأمسالية الصناعية إىل االمربيالية اليت ظلت 
الية املعوملة املتمثلة حاليا يف تصاعد دور الشركات متعددة حتكم العامل حىت هناية احلرب العاملية الثانية، مث االنتقال إىل الرأمس

اجلنسيات، وزيادة النشاط املايل العاملي، وتفاقم املضاربات املالية، وتزايد حاجة الدول الصناعية املتقدمة إىل فتح احلدود 
 .1علوماتوحتقيق حرية التجارة وانتقال الرساميل، فضال عن تنامي دور تكنولوجيا االتصال ونقل امل

وترك األمور تتحرك يف هذا ( املايل والتجاري)العوملة تتضّمن معىن إلغاء حدود الدولة القومية يف اجملال االقتصادي ف
 .2اجملال عرب العامل وداخل فضاء يشمل الكرة األرضية مجيعها

                                                 
، العدد "حبوث اقتصادية عربية"، جملة االنكسار_التداعيات على الصعيدين المحلي والعربي  -السمات -المفهوم: العولمة االقتصاديةاحلمش، منري  _ 1

 .42:ص، 3111، سوريا، شتاء 20
 .3110أملانيا، العدد الثاين، صيف : قلةجملة ابن رشد، اجلمعية العربية املست ،العولمة وغياب المشروع الحضاري العربيمهند ابراهيم أبو لطيفة، _  2
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عصر _المعلومات واالتصاالت إطار لنظام اقتصادي عالمي جديد مبني على تكنولوجيا "إذن فالعوملة باختصار عبارة عن 
 .البنك وصندوق النقد الدوليني، ومنظمة التجارة العاملية_، مستخدمة يف ذلك مؤسسات العوملة الدولية "االقتصاد الرّقمي

 :تعريف العولمة االقتصادية -1-2

اشرة وحرية انتقال تعرف العوملة االقتصادية بشكل عام بأهنا اندماج أسواق العامل يف حقول التجارة واالستثمارات املب
ففي إطار رأمسالية حرية األسواق، وبالتايل خضوع العامل لقوى السوق، . األموال والقوى العاملة والثقاقات والتكنولوجيا

رتق األسواق وتنحسر سيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها ولذلك فدور الدولة هو الفيصل األساسي بني العوملة . 1خت 
-0445 الفرتة يف الفرنسي الربملان يف عضو -" Béatrice Marre"وكما قالت . د العاملياالقتصادية واالقتصا

 .الطبيعية املوارد األضعف، وسلب وسحق األقوى، قاعدة وفق تسري العوملة فإن  3113

 :سمات ومبادئ العولمة االقتصادية -1-3

نلتمس أهم األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، إن التطورات والتغريات اليت سادت فرتة ظهور العوملة االقتصادية جتعلنا 
 :2وميكن إجياز أمهها يف العناصر املوالية

 .التحرير املتزايد لالقتصادات واألسواق الوطنية من التدخالت احلكومية -

التسارع يف معدالت منو التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والنمو الضخم يف حركات رؤوس األموال عرب احلدود  -
 .نية للدولالوط

بروز دور الشركات متعددة اجلنسيات كفاعل أساسي يف اإلنتاج والتجارة عرب احلدود، ويف البحث والتطوير  -
 .التكنولوجي، ويف ابتداع نظم جديدة إلدارة اإلنتاج الذي جيري يف مواقع متعددة من العامل

و االعتماد املتبادل بني االقتصادات ظهور تقسيم جديد للعمل على املستوى الدويل، وازدياد درجة التكامل أ -
 . الوطنية

                                                 
 .41: ، ص3111، مرجع سابقمنري احلمش، _  1
 .45، 41: ، ص،صنفس المرجع_  2
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تقلص سلطة الدولة الوطنية وانكماش قدرهتا على رسم السياسات االقتصادية وتنفيذها من منظور وطين خالص،  -
 .وذلك مع حتول بعض صالحياهتا إىل املؤسسات الدولية وإىل القطاع اخلاص احمللي

 :أدوات العولمة االقتصادية -2

 حركةو  الدول، بدل للقارات العابرة الشركاتو  الدولية املنظمات فيه حتكم العاملي االقتصاد يريوتس تنظيم أصبح
 كل .اهليكلي فيالتكيو  التثبيت لربامج خيضع األطراف اقتصاديات اندماجو  اجلديدة، للتكتالت ختضع الدولية التجارة

 االجتاهات تشكيل يف سامهتالعوملة االقتصادية، وقد ت اليت ولدها العصر الرّقمي واليت ختدم دواتعترب مبثابة األ هذه
 .اجلديد العاملي االقتصادي للنظام املستقبلية

  :اتالجنسي ةدمتعد الشركات -2-1

 بني دولية جتارية شبكة تشكل الواحدة، الشركة أصبحت حيث الدولية، التجارة جمال يف ها خاصةدور  يتعاظم
 .1الصناعة مكونات التجارة تلك موضوع يكون ما لباغاو  اها، املرتبطة أو هلا التابعة الشركات

 :الجديدة اإلقليمية -2-2

 إحياء واضح، حنو على اجلديدة اإلقليمية برزت العاملية، التجارة منظمة قيام ومع التحوالت،و  التغريات جمموعة مع
 .2اجلمركية وغري ركيةاجلم العوائق وإزالة التجارة، حترير تزايد يف يتمثل جديد إطار يف ولكن الستينات، ألفكار

هذه  تعدو . تتجسد هذه اإلقليمية اجلديدة يف مجيع أنظمة التكامل االقتصادي والتكتالت االقتصادية بكل صورها
 حتديات مواجهة إىل التكتالت هذه تسعى حيث اجلديد، العاملي النظام متيز اليت األدواتو  السمات أهم من األخرية
 .املستحدثة العاملية االقتصادية املصاحل ملنظمة املعقد التشابك ظل يف والتجارية املالية دالفوائ بأكرب اخلروجو  العوملة

 

 
                                                 

 .43: ، ص3111، مرجع سابقحشماوي حممد،  _ 1
 .42-43: ، ص،صنفس المرجع _ 2
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 : العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية -3

والدول اليت تتمتع باقتصاد صناعي مدعوم . لقد أصبحت املعلومات أهم مصادر القوة للمعرفة السياسية، والعسكرية
كما أن اجملتمعات غري الواعية بالثورة التكنولوجية . املستفيدة من الفرص اليت تقدمها العوملة بتقدم علمي وتقين متني، هي

واملعلوماتية حمكوم عليها أن تظل واقعة يف فجوة تكنولوجية ورقمية دائمة التوسع؛ فاملوارد املعلوماتية والرّقمية عكس املوارد 
 .املادية ال تنقص بل تزيد مع زيادة استهالكها

ا ما يدعو لالعتقاد بأن عصر االقتصاد الرّقمي وما يشهده العامل من تقدم علمي، تكنولوجي ومعلومايت يعد هو هذ
فما مييز العوملة عما سبقها هو كثافة العمليات املعلوماتية، وانتقال تقنيات العصر وسرعة انتشارها يف أحناء . جوهر العوملة

ة واملعادالت بني البلدان واملناطق وكذلك األسواق، ولذلك فهناك عالقة متبادلة هذا إضافة إىل العمليات الثقافي. العامل
بني العوملة والثورة العلمية، التكنولوجية واملعلوماتية، وتبقى معطيات التطور العلمي والتقين هي واحدة من أبرز أسباب 

 .1ظهور العوملة

وللنظام االقتصادي العاملي اجلديد، كما أصبحت يف العقدين الثورة العلمية والتكنولوجية ميزة بارزة للعصر الراهن ف
األخريين متثل قوة دفع لتيارات العوملة وما يرتتب عليها من إعادة تأسيس العمل الدويل بالتوازي مع اتساع املبادالت 

 .إخل…الدولية، وتدفقات التجارة واالستثمار والتكنولوجيا

من شأهنا ربط العامل وتوحيده وبالتايل إلغاء فكرة  اليت تشري إىل كل التطورات فالعوملة كالثورة العلمية والتكنولوجية
املكان ومفهوم الزمان، والعوملة كالثورة العلمية واملعلوماتية تتضمن أيضا توصيل املعلومات واخلدمات الفورية إىل كل أرجاء 

إىل ترابط أجزاء العامل املختلفة وربط األنشطة ، هذا ما أدى ةاملعمورة وبسرعة الضوء، وذلك عرب التجارة اإللكرتوني
سلسلة مرتابطة من العمليات التكنولوجية اليت تتم اهدف  متثلرى البعض أن العوملة يذا وهل .االقتصادية املتفرقة جغرافيا

 .2االقتصادي هتميش سيطرة الدولة البريوقراطية على النشاطل، وتقليص بل و حترير األسواق، ومتكني امللكية اخلاصة لألصو 

                                                 
عمان، : ، الطبعة األوىل، دار حامد للنشر والتوزيعفي االقتصاد العربي آليات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبليةهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،   _1

 .41،44: ، ص،ص3101األردن، 
،  -دراسة تجارب مختلفة  -تفعيل التكامل االقتصادي في الدول الناميـة و  التكتالت االقتصادية االقليمية في عصر العولمةعبد الوهاب رميدي،   _2

 .45، 41: ص، ص، 1221، ، جامعة اجلزائر-فرع التخطيط  –دة الدكتــوراه يف العلوم االقتصادية طروحــة مقدمـة لنيــل شهـاأ
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 . عالمية االقتصاد الّرقمي: المطلب الثالث

يشهد االقتصاد الرّقمي مرحلة غلب عليها نوع من التداخل واالعتماد املتبادل، وذلك من خالل حتوله وتوجهه حنو 
دية ترتاجع وتربز عاملية اإلدارة؛ إذ بات يطلق عليه باالقتصاد عابر القارات أو القوميات، وباتت فيه عوامل اإلنتاج التقلي

 .اإلدارة واملعرفة يف الطليعة

 :لقد أضحت إدارة االقتصاد الّرقمي عاملية بكل أبعادها، وقد جتلت يف ثالثة أبعاد أساسية ميكن إجيازها يف اآليت

  :عولمة االقتصاد -1

كما . ها البعضتتجلى عوملة االقتصاد يف كون العامل أصبح قرية صغرية ومل تعد اقتصاديات الدول مبعزل عن بعض
 .انتقل اقتصاد الدولة من احمللية إىل العاملية، فأصبح ال يتشكل مبعزل عما حيدث من متغريات اقتصادية عاملية

لقد حظي موضوع عوملة االقتصاد خالل السنوات األخرية جبانب هام من اهتمامات املفكرين االقتصاديني و 
ضحا للعيان أن التطورات االقتصادية السريعة واملتالحقة اليت يشهدها عاملنا والسياسيني يف مجيع أحناء العامل بعد أن بدا وا

املعاصر أدت إىل نظام اقتصادي جديد أعاد ترتيب األولويات واأليدولوجيات االقتصادية للدول، وإىل بروز منظومة من 
مات وأثر تأسيس املنظ ،أكثر تعقيداالعالقات واملصاحل االقتصادية املتشابكة اليت سامهت يف قيام نظام اقتصادي عاملي 

 . 1يف هذا التعقيد والتشابك الدولية

جاء مثرة لألوضاع اليت ميزت العامل  ،بعد سنوات عديدة من املفاوضات الشاقة كما أن ميالد املنظمة العاملية للتجارة
د من الدول النامية بالدول املتقدمة منذ بداية التسعينيات واملتمثلة يف العوملة وتشابك االقتصادات وارتباط مصاحل العدي

وتنامي دور املؤسسات الدولية يف رسم مسار التنمية للدول ( أو متعددة اجلنسيات)والشركات الكربى العابرة للقارات 
هذا إضافة إىل سعي دول الشمال الغنية للسيطرة على النصيب األوفر من االقتصاد العاملي عرب  ،النامية والتحكم فيه

وفروعها املنتشرة يف أحناء العامل، واليت أصبحت تتحكم يف جزء كبري ومتزايد من عمليات اإلنتاج وتوزيع الدخل  شركاهتا
  .وكذلك سعي تلك الدول حلل مشاكلها االقتصادية واالجتماعية ولو على حساب دول اجلنوب ،العاملي

                                                 
 .12: ، جامعة حممد اخلامس، أكدال، الرباط، صمنظمة التجارة العالميةحممد بوبوش،   _1



 .ة، تغريات دهيكلية ووجهة مستقبليةمفادهيم أساسي: االقتصاد الّرقمي                                         :األولالفصل 
 

 

11 

قدمية إال أن البداية الفعلية كانت مع اكتمال  وقد عجل هذا الواقع ظاهرة العوملة، وإن كان البعض يرى أهنا ظاهرة
 .أسس النظام الدويل اجلديد مع قيام منظمة التجارة العاملية

 :عولمة التجارة -2

كما كانت سابقا، بل –يعين هذا البعد أن التجارة اليت تقوم بني الدول مل يعد حيكمها فقط جمموعة من االتفاقيات 
وأصبح إنتاج السلع واخلدمات يتم وفقا ألسس جديدة للتخصص . ري دويلأصبحت تقوم وفقا لنظام اقتصادي وجتا

 .والتقسيم والدويل للعمل

العصور القدمية ولكن بشكل حمدود من حيث الكم والنطاق والزمن، ومع  قائمة منذكانت املبادالت التجارية فقد  
من الرتابط وحترير التجارة خاصة  ان العشرين يشهد نوعتزايد االكتشافات اجلغرافية وبروز النظام الرأمسايل بدأ العامل يف القر 

 . تطورات كبرية يف التجارة العاملية شهدت هذه الفرتةبعد احلرب العاملية الثانية، حيث 

 :1نحصر يف جانبني اثنني مهاين أهم ما مييز التجارة الدولية يف الوقت الراهن إ

نتائج الثورة العلمية والتكنولوجية اليت أتاحت  إىلر الذي يعود هو التغري احلاسم يف مكوناهتا األم :الجانب األول -
 .إمكانية حتقيق أمناط جديدة من االستهالك ذات أبعاد عاملية وبالتايل زيادة االسترياد والتصدير

ملثرية الذي ميز التجارة العاملية هو اإلجراءات الكبرية يف جمال حترير التجارة سواء تلك التخفيضات ا :ب الثانينالجا -
عن طريق تلك اإلجراءات الناجتة عن اتفاقات  أو، واملمتدة يف التعريفات اجلمركية عمال بسياسة االنفتاح على اخلارج

 .التجارة املتعددة األطراف

فإن املنظمة العاملية للتجارة هي الوسيلة  صغرية، زالة احلدود وحتويل العامل إىل قرية كونيةإل تطمحإذا كانت العوملة 
لذا ميكن القول بأن زيادة منو حجم التجارة العاملية  .2احلدود وتسهيل حرية انتقال السلع واخلدمات بني الدولهذه الة إلز 

                                                 
 .41، 47: ، ص،ص3115، مرجع سابقعبد الوهاب رميدي،   _1
 .63: ، ص64، العدد 3111 ، جملة معلومات دولية، ربيعمنظمة التجارة العالمية نموذجا: ة الدوليةالمنظمات االقتصاديموسى الغرير،  _ 2



 .ة، تغريات دهيكلية ووجهة مستقبليةمفادهيم أساسي: االقتصاد الّرقمي                                         :األولالفصل 
 

 

11 

غواي وغريها من االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف و يعود إىل حترير األسواق يف أحناء العامل وما حققته جولة األور 
 .لى إنشاء نظام جتاري قوي مما ساهم يف منو غري مسبقوساعدت املنظمة العاملية للتجارة ع

 :تحدي التكتالت الدولية -3

لقد أضحى عامل االقتصاد الّرقمي عامل التكتالت االقتصادية، وأصبحت هناك حربا قائمة بني التكتالت بعضها 
ولة العمالقة اليت تقاتل على فظهرت تلك احلرب التجارية بني أوروبا وباألحرى االحتاد األورويب وبني أمريكا الد. البعض

 .األسواق وتتحسب ملنافسة العمالق االقتصادي الياباين

 :1إجيازها يف ميكن األهداف من جمموعة حتقيق إىل االقتصادي التكتل يهدف
 مجيع الدول أسواق عرب املنتجات من الفائض تسويق إىل باإلضافة احلجم وفرات حيقق: السوق حجم توسيع -

 .لالتكت يف األعضاء
 .األعضاء للدول تفضيلية ومعامالت تسهيالت تقدمي :التجاري التبادل شروط تحسين -
 يطبق العمل الذي تقسيم ظل يف املهارات زيادة إىل حبرية العمالة تنقل يعمل حبيث: المؤهلة العمالة من االستفادة -

 .البطالة مشكل حيل مما االقتصادي التكامل إطار يف
 إىل اليت تؤدي الطلب يف الزيادة لتلبية اإلنتاج زيادة إىل يؤدي مما االستثمار عوائد زيادة :االقتصادية التنمية زيادة -

 2.األعضاء للدول النمو معدل وزيادة والتشغيل واالستثمار الدخل يف الزيادة
 .3لتحقيق التكامل والعسكرية السياسية اجلوانب إغفال ميكن ال واليت :والعسكرية السياسية األهداف تحقيق -

 

 

                                                 
  .790: ص ، 326العدد املعاصرة، مصر ،الثالث العالم دول بين اإلقليمي االقتصادي التكاملمحزة،  حسن حمسن  _1
 .72: ص  رة،ھالقا اللبنانية، املصرية الدار، 2000 ،الدولية التجارة في العربي العالم مستقل، احملدوب أسامة  _2
، جوان 78العدد  عربية، شؤون، جملة 0442 ،العربي االقتصادي التكامل على السياسية العوامل أثرخشيم،  اهلل عبد ومصطفى بشري يھزا حممد _3

 .141: ص ، 1994



 .ة، تغريات دهيكلية ووجهة مستقبليةمفادهيم أساسي: االقتصاد الّرقمي                                         :األولالفصل 
 

 

11 

 .التجارة اإللكترونية: تطبيقات االقتصاد الّرقمي: المبحث الثالث

قد استطاعت التجارة اإللكرتونية واليت تشكل أحد إفرازات االقتصاد الرّقمي أن تفرض حضوراً متعاظم األمهية يف هذا 
لة نوعية يف جمال الوقت إىل جانب تقنية املعلومات اليت سامهت بشكل كبري يف تطوير بيئة األعمال وإحداث نق

  .االتصاالت وتبادل املعلومات والذي امتد لكافة جوانب احلياة ليشمل كافة قطاعات األعمال العامة واخلاصة

 :سيتم يف هذا املبحث التعرف على التجارة اإللكرتونية من عدة زوايا وذلك من خالل املطالب املوالية

 .ماهية التجارة اإللكرتونية -
 .كرتونيةأشكال التجارة اإلل -
 .متطلبات التجارة اإللكرتونية وآثارها االقتصادية -

 . ماهية التجارة اإللكترونية: المطلب األول

كانت بداياهتا يف الستينات . تعترب التجارة اإللكرتونية ليست حبديثة املفهوم والتطبيق، إمنا حديثة املصطلح واالنتشار
عامالت البنكية فيما بينها آليا، وعندما كانت الشركات الكبرية تتبادل والسبعينات عندما كانت البنوك حتول النقود وامل

 . البيانات فيما بينها آليا

انتشرت التجارة اإللكرتونية بعد ذلك واتسع مفهومها وتفرعت، وبناءا على هذا سيتم يف هذا العنصر التعرف على 
 . رق بني التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونيةماهيتها من خالل تعريفها، ذكر فوائدها ومزاياها، مع التطرق للف

 :تعريف التجارة اإللكترونية -1

وبدأت الشركات الذي تنتشر فيه اإلنرتنت انتشارًا هائاًل، شاع مفهوم التجارة اإللكرتونية  يف هذا العصر الرّقمي
 هتا عن غريها بأسلوب التجارة اإللكرتونية،العاملية سباقا حادا وراء حجز مواقع متميزة على شبكة االنرتنت لتمييز معامال
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؛ من توفري للوقت واجلهد واملال والقدرة على التغلغل، واخرتاق كافة األسواق املزاياالفوائد و العديد من أتاحت هلم اليت و 
 . 1دون احلاجة ألساليب التسوق والتسويق املعمول اها حاليا

 عرب أطراف متعددة بني تتحقق جتارية تعامالت أو نشاط أي شملي واسعاً  مفهوما اإللكرتونية التجارة كما تعد
 : من أمهها للتجارة اإللكرتونية االنرتنت، وقد أعطيت عدة تعريفات شبكة وأمهها اإللكرتونية الوسائل

يف فرنسا شكلت جمموعة عمل برئاسة وزير االقتصاد الفرنسي، حيث انتهت إىل حتديد مفهوم التجارة اإللكرتونية  -
جمموعة املعامالت الّرقمية املرتبطة بأنشطة جتارية بني املشروعات بعضها البعض، وبني املشروعات واألفراد، : "ابأهن

مت يف هذا التعريف التوسع يف مفهوم التجارة اإللكرتونية ليشمل كافة أوجه النشاط ". وبني املشروعات واإلدارة
 .اإلدارةاملشروعات و و  اإللكرتوين للتجارة ما بني األفراد

أنشطة إنتاج السلع واخلدمات وتوزيعها : "التجارة اإللكرتونية على أهنا OMCكما تعرف منظمة التجارة العاملية  -
وهذا التعريف جاء أوسع، حيث تشمل ". ةوتسويقها وبيعها أو تسليمها للمشرتي من خالل الوسائط اإللكرتوني

عمليات اإلعالن عن املنتج وعمليات البحث عنه؛ : ع من العملياتاملعامالت التجارية طبقا هلذا التعريف ثالثة أنوا 
 . 2عمليات تقدمي طلب الشراء وسداد مثن املشرتيات؛ عمليات تسليم املشرتيات

وهذا التعريف األوسع ال حيصر التجارة اإللكرتونية يف عمليات شراء منتج معني، بل أن التجارة اإللكرتونية تتسع هنا 
أو خدمات تقدمها شركة ألخرى أو شركة ملستهلك عرب االنرتنت أو غريها من وسائط االتصال  لتشمل أية معلومات

اإللكرتوين، ابتداء من معلومات ما قبل الشراء، وانتهاء خبدمات ما بعد البيع، فنحن هنا أمام جمموعة متنوعة من 
 .االتصال اإللكرتوين وخباصة االنرتنتالعمليات املتصلة بعقد الصفقات وإقامة الروابط التجارية من خالل وسائط 

                                                 
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال حالة الجزائردراسة –عوائق تطور التجارة االلكترونية في الوطن العربي رشيد عالم، _ 1
    .11، 17: ، ص،ص3101بريطانيا،  – املتحدة اململكة - العايل للتعليم الربيطانية فرع جتارة إلكرتونية، األكادميية العربية–
2

 .00،03 :، ص، ص2003مصر،  :القاهرة ،بة األكادميية، املكتالطبعة األوىل، التجارة االلكترونيةإبراهيم العيسوي،   _
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كما تعرفها املؤسسة العربية لضمان االستثمار بأهنا التجارة اليت تقوم باستخدام التقنيات اليت وفرهتا ثورة املعلومات  -
 .1واالتصاالت وشبكة االنرتنت عرب التبادل اإللكرتوين للبيانات متجاوزة عنصري املكان والزمان

 أو ملكية نقل أو حتويل تتضمن واليت الوسيطة، اآليل احلاسب عرب شبكات جتارية عملية أي إمتام بأهنا آخرون ويعرفها -
 والشراء، البيع عملية مثل معينة إلكرتونية آلية ضمن التجارية العملية تعقد واخلدمات؛ حيث السلع استخدام حقوق

 أو السلع استخدام حق أو ملكية نقل على يواملشرت  البائع أي الطرفني بني االتفاق عندما يتم العملية وتتحقق
 عقد على واملشرتي البائع بني الرضاء أو اإللكرتونية املوافقة وتعد الوسيطة، اآليل احلاسب عرب شبكات اخلدمات

مثل حتميل  اجملانية العمليات فإن لذلك. اإللكرتونية التجارة مفهوم حتديد يف أساسا عنصرا الشراء أو عملية البيع
 . 2التجارة اإللكرتونية مفهوم من تستثىن االنرتنت يف ج اجملانية املتاحةالربام

( البائع واملشرتي)كما تعرف التجارة اإللكرتونية على أهنا شكل من أشكال الصفقات التجارية، واليت يتصل أطرافها  -
تقتصر التجارة اإللكرتونية بعضهما البعض عرب شبكة املعلومات الدولية، سواء على املستوى احمللي أو الدويل، وال 

التسويق والرتويج وخدمات )على الفرص التجارية فحسب، وإمنا متتد لتشمل نطاقا واسعا من املعلومات التجارية منها 
 . 3(ما قبل البيع وأوامر الشراء والتسليم والسداد وخدمات الصيانة والشحن والنقل وغريها

 :مصطلحات حول التجارة اإللكترونية -2

طلحات اليت جندها تتداول إىل جانب التجارة اإللكرتونية هي األعمال اإللكرتونية، التسويق اإللكرتوين، من املص
 واحلكومة اإللكرتونية فماذا نقصد اها؟

                                                 
، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 73العدد جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، ، تقنيات واستراتيجيات التطبيق: التجارة االلكترونيةحممد بن أمحد السديري،  _1

 .121 -100: ص-ص ،3114 ،مصر
2
_ Barbara M. and others, Government Statistics: E-Commerce and Electronic Economy, a paper prepared for 

presentation to  the Federal Economic Statistic, Advisory Committee (FESAC), June 15, 2000. P2.  
3

، امللتقى العلمي الدويل قات المالزمة لها في الدول العربيةدور التجارة االلكترونية وعالقتها بالتجارة الخارجية والمعو أمحد خملوف، نور الدين حامد،   _
: عني الدفلىمخيس مليانة، عرض جتارب دولية، املركز اجلامعي  –عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد التجارة االلكرتونية يف اجلزائر : الرابع حول

 .7، ص3100أفريل  35-31:يومياجلزائر، 
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هي استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال األعمال أي إدخال أساليب الكرتونية  :األعمال اإللكترونية -
تخطيط ملوارد املشروع ويف إدارة املخزون ويف غريها من األنشطة اليت تقوم اها الشركات وهو مفهوم يف اإلدارة ويف ال

 .1ةأمشل من التجارة اإللكرتوني

البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات، : شبكة إلكرتونية تتكون من( توليفة)ميكن توصيف األعمال اإللكرتونية بأهنا 
جيا االنرتنت وغريها، مبا يتيح تبادل املعلومات، وتنفيذ النشاطات والعمليات، وصوغ والتطبيقات الربجمية وتكنولو 

 . 2اسرتاتيجيات األعمال وتطبيقها بكفاءة وفاعلية

فاألعمال اإللكرتونية أوسع وأمشل من التجارة اإللكرتونية؛ فاألعمال اإللكرتونية تصنف اىل فئتني مها التجارة 
إدارة سلسلة التوريد أو التجهيز، والتسويق اإللكرتوين، وإدارة : 3رتونية غري التجارية مثلاإللكرتونية واألعمال اإللك

شبكات األنرتانت واإلكسرتانت وما يرتبط اها من نشاطات وعمليات غري املندجمة مباشرة مبعامالت شراء السلع 
 .واخلدمات واملعلومات وبيعها

 . األنشطة التسويقية وهو جزء من التجارة اإللكرتونيةفهو استخدام االنرتنت يف :التسويق اإللكتروني -

فتعين تقدمي خدماهتا لألفراد واملؤسسات واإلدارات احلكومية والقطاع اخلاص عرب االنرتنت،  :الحكومة اإللكترونية -
 .4وهذا ما يساعد على قيام منوذج األعمال اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية

 

 

                                                 
 (. 101، 105: ص،ص) 5،1: ، ص،ص3114مرجع سابق، بن أمحد السديري، حممد  _1
اإلدارة الرقمية كإبداع في تسيير وتميز منظمات األعمال مع اإلشارة لنموذج لإلدارة الرقمية في المنظمات بودي عبد القادر، بودي عبد الصمد،  _2

 ، جـامعة سعد دحلب، البليدة، كلية العلوم اإلقتصادية3101ماي  02 -03يومي نظمات احلديثة، امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف امل، العربية
 .01: علوم التسيري، صو 
 .01:، صنفس المرجع  _3
م التسيري، ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستري يف علو 3117، التجارة االلكترونية وآفاق تطورها في البلدان العربيةرباعي أمينة،  _ 4

 .32:علوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، صو  نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية :تخصص
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 :لكترونيةخصائص ومزايا التجارة اإل -3

تتميز التجارة اإللكرتونية مبجموعة من السمات واخلصائص اليت تعطيها األفضلية وجتعلها ختتلف عن التجارة 
 :1تتمثل هذه اخلصائص واليت تعترب مزايا للتجارة اإللكرتونية يف العناصر املوالية. التقليدية

 .ت السوق احمللي إىل سوق عاملي بتكاليف قليلةالطابع الدويل أو العاملي للتجارة اإللكرتونية؛ حيث أهنا وسع -

الطابع املتداخل التخصصات للتجارة اإللكرتونية؛ فالشركات كبريها وصغريها على السواء جتد أن الفواصل التقليدية  -
بني القطاعات واليت تأسست أصال على الفوارق يف املظاهر املادية للسلع واخلدمات وكذلك على الفوارق يف 

 .ملادية لتوزيعها أصبحت أقل حدة أو أقل وضوحاالوسائل ا

توفري رأس املال عن طريق ختفيض عدد احملالت واملوظفني واستخدام االنرتنت لالتصال بدال من طرق االتصاالت  -
 .التقليدية

خيارات أكثر، أسعار أقل، قنوات مفتوحة دائما ومنتجات قد ال تتوافر يف : حتسني خدمة الزبائن من خالل توفري -
 .كما أنه من خالهلا يتم تسهيل عمليات الدفع ووصول املنتج. األسواق احمللية

غياب املستندات الورقية للمعامالت يف التجارة اإللكرتونية؛ حيث ميكن إمتام صفقة جتارية كاملة، بدءا من التفاوض  -
دون تبادل مستندات ( بلة للرتقيميف حالة السلع القا)على الشراء والتعاقد ودفع قيمة البضاعة واستالمها إلكرتونيا 

 .ورقية على اإلطالق

 

 

 
                                                 

 :   مت االعتماد على املراجع املوالية  _1
 .332-330: ص-، ص3101، مرجع سابقجعفر حسن جاسم، 

 .32، 32:، ص، ص3117، مرجع سابقرباعي أمينة، 
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 :أشكال التجارة اإللكترونية: المطلب الثاني

ميكن توضيح أنواع و (. ِمن َمن وإىل من)للتجارة اإللكرتونية تصنيفات خمتلفة ومتنوعة حسب طبيعة العمل واالجتاه 
 : كما هو مبني يف الشكل املوايل  وذلك ،(Coppel) التجارة اإللكرتونية باستعمال املصفوفة اليت استعملها كوبل

 تطبيقات االنترنت في األنشطة التجارية وتبادل المعلومات :01شكل رقم ال
 مستهلك شركة حكومة 

 حكومة حلكومة حكومة
G2B 

 حكومة لشركة
G2B 

 حكومة ملستهلك
G2C 

 شركة حلكومة شركة
B2G 

 شركة لشركة
B2B 

 شركة ملستهلك
B2C 

 ستهلك حلكومةم مستهلك
C2G 

 مستهلك لشركة
C2B 

 مستهلك ملستهلك
C2C 

 .15 :ص ، 3112مصر، : القاهرة ،، الطبعة األوىل، املكتبة األكادمييةالتجارة االلكترونيةإبراهيم العيسوي،   :المصدر

ة هو نوع يتم فيه اتصال األجهزة احلكومي :(G2G)التعامالت فيما بين األجهزة الحكومية بعضها البعض  -1
بعضها ببعض لغرض تبادل املعلومات والعمليات االدارية لتسريع إهناء اإلجراءات الروتينية وخدمة املواطنني بسهولة 

وميكن أن تشمل هذه التعامالت تبادل املعلومات والتنسيق بني األجهزة احلكومية، ولكنها ميكن أن تشمل . 1ويسر
 .2راض أو شقق لوزارة أخرى من وزارات الدولةأعماال ذات طابع جتاري كأن تؤجر هيئة األوقاف أ

حيث تستخدم احلكومة االنرتنت يف إرسال  :(G2B)التعامالت فيما بين األجهزة الحكومية والشركات  -2
 .املعلومات إىل الشركات واستقباهلا، كاملعلومات اخلاصة بالضرائب واجلمارك واألوضاع النقدية وما إليها

                                                 
 .1: ، ص3114، مرجع سابقبن أمحد السديري،  حممد  _ 1
 .31: ، ص3117، مرجع سابقرباعي أمينة،   _ 2
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يسهل هذا النوع على األجهزة احلكومية تقدمي  :(G2C)الحكومية والمستهلكين التعامالت فيما بين األجهزة  -3
خدماهتا للمواطنني باجلودة العالية والسرعة املطلوبة وبسهولة اإلجراءات وختفيف الطلبات مما يؤدي إىل وجود ما 

 .1يعرف باحلكومة السريعة والذكية

يعترب هذا الصنف من التجارة اإللكرتونية مهم جدا  :(B2G)التعامالت فيما بين الشركات واألجهزة الحكومية  -4
يهدف إىل استبدال املعامالت الورقية يف التعامل التجاري مع . للقيام بالعمليات التجارية مع األجهزة احلكومية

 .2األجهزة احلكومية، ومن أمثلة هذا النوع تزويد األجهزة احلكومية مبشرتيات من املؤسسات التجارية إلكرتونيا

أو  ،هي عملية بيع املنتجات واخلدمات إىل شركة أخرى :(B2B)بعض الالتعامالت فيما بين الشركات بعضها  -3
ويعترب هذا النوع من  .هي مكان يلتقي فيه جمموعة من البائعني واملشرتين يف مكان واحد يسمي السوق اإللكرتوين

ات خلت، خصوصا تلك اليت تستخدم التبادل التجارة اإللكرتونية من أساليب التعامل الراسخة منذ عدة سنو 
 (Value added networks)اإللكرتوين للبيانات من خالل الشبكات اخلاصة أو شبكات القيمة املضافة 

 .3من حجم التجارة اإللكرتونية اإلمجالية% 85وتبلغ حجم التجارة اإللكرتونية بني الشركات حوايل 

فهي تتساوى مع التجارة اإللكرتونية بالتجزئة  :(B2C)ن التعامالت فيما بين الشركات والمستهلكي -6
(Electronic retailing) حيث شهد هذا النوع من التجارة اإللكرتونية منوا واتساعا متسارعني منذ ظهور الوب ،

(www). من حجم التجارة اإلمجايل % 15حجم التجارة اإللكرتونية بني الشركات واملستهلك ال يتجاوز ف
 .4من تغطية وسائل اإلعالم املختلفة ملوضوع التجارة اإللكرتونية% 95م وتلقى اهتما

مثل قيام األفراد بسداد الضرائب أو رسوم جتديد رخص  :(C2G)التعامالت من المستهلك إلى الحكومة  -3
اقع السيارات للحكومة عن طريق االنرتنت، والتقدم لشغل الوظائف املعلن عنها يف مواقع احلكومة وغريها من املو 

 .على االنرتنت

                                                 
 .5: ، ص3114، مرجع سابقحممد بن أمحد السديري،   _ 1
 .001: ، ص3101، مرجع سابقرشيد عالم،   _2
3

 .31: ، ص3117، مرجع سابقرباعي أمينة،  _
 .المرجع نفسه  _4
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كالبحث عن أفضل املنتجات واملقارنة بني أسعار   :(C2B)التعامالت فيما بين المستهلكين والشركات  -8
منتجات املختلفة من خالل تصفح مواقع هذه الشركات، أو مواقع األسواق احلكمية أو االفرتاضية أو الظاهرية على 

 ".اشرةاخلط مب"االنرتنت وكذلك بالدخول يف مزادات على 

مواقع ميكن  EBay.comذلك إنشاء شركة  أمثلةومن  :(C2C)التعامالت فيما بين المستهلكين أنفسهم  -4
للمستهلكني من خالهلا تبادل عدد ضخم من السلع واخلدمات فيما بينهم مباشرة، أي دون أي تدخل من 

 .الوسطاء

 . متطلبات التجارة اإللكترونية وآثارها االقتصادية: المطلب الثالث

لكي تقوم التجارة اإللكرتونية يف أي جمتمع وتغرس جذورها ال بد هلا من دعائم وأسس من بنية حتتية مالئمة 
لكنها مبجرد توطنها يف االقتصاد يصبح هلا عدة آثار إجيابية سواء على املستوى . وغريها...وتشريعات تنظيمية،

 .وهذا ما سيتم التطرق إليه يف هذا املطلب. املؤسسايت، املستوى احمللي أو حىت على مستوى األفراد

 :متطلبات التجارة اإللكترونية -0

لكي تصبح التجارة عرب شبكة اإلنرتنت متاحة يف أي جمتمع فإنه البد من توفر البيئة املناسبة هلا وكذلك املتطلبات 
 :1لعناصر املواليةوميكن إبراز أهم الشروط املطلوبة لقيام التجارة اإللكرتونية يف ا. الالزمة لتحقيقها

؛ وتشمل البىن التحتية الداعمة للتجارة اإللكرتونية وعقد التعامالت التجارية عرب شبكة البنية التحتية اإللكترونية -
 (.ICT)ومن أبرز مكونات هذه البنية قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت . اإلنرتنت

                                                 
 : املوالية املراجع مت االعتماد على _1

، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة، الواقع، التحديات، اآلمال: التجارة االلكترونية في الدول االسالميةعابد بن عابد العبديل، 
 .05، 01: ، ص، ص3117جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 .43، 40: ، ص، ص3101، مرجع سابقرشيد عالم، 
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ات والقوانني والقواعد اليت تتالءم مع طبيعة التجارة عرب وتشمل التشريعالتشريعات واألنظمة للتجارة اإللكترونية؛  -
ومتثل هذه التشريعات اإلطار القانوين والتنظيمي الذي يضمن استمرار التجارة اإللكرتونية ومحاية . شبكة اإلنرتنت

 .حقوق األطراف املتعاملة فيها

لكرتونية يف أي جمتمع، وتشمل هذه وميثل هذا اجلانب أحد مقومات جناح التجارة اإلتوفر الكوادر البشرية؛  -
يف قطاع تقنية املعلومات وشبكات االتصال واإلنرتنت والربامج التطبيقية ذات العالقة  الكوادر البشرية املتخصصني

 .بالتجارة عرب اإلنرتنت

مع القادر ميكن إضافته كشرط رابع ألمهيته يف قيام التجارة اإللكرتونية؛ فهو يعين اجملتاالستعداد اإللكتروني؛  -
 .والذي لدية الرغبة يف استخدام وممارسة التجارة عرب شبكة اإلنرتنت

 :اآلثار االقتصادية للتجارة اإللكترونية -3

للتجارة اإللكرتونية جمموعة من اآلثار والفوائد الناجتة من استخدامها، وذلك على مستوى قطاعات األعمال، على 
 .القومي أو الكلي ، وعلى املستوى(املستهلكني)مستوى األفراد 

 :على مستوى قطاع األعمال -2-1

ميكن إجياز أبرز الفوائد االقتصادية للتجارة اإللكرتونية املتحصل عليها على مستوى املؤسسات والشركات التجارية  
 :يف العناصر املوالية

 . توسيع نطاق السوق سواء حمليا أو دوليا، وتفعيل مفهوم املنافسة الكاملة يف السوق -

كاليف الصفقات التجارية من خالل حتسني وتدفق املعلومات وزيادة تنسيق األعمال، وكذلك اخنفاض ختفيض ت -
 .تكاليف البحث عن املعلومات املتعلقة باملشرتين احملتملني والبائعني يف السوق
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 حتكم أفضل يف إدارة املخزون؛ حيث تسهم التجارة اإللكرتونية يف خفض املخزون عن طريق استعمال عملية -
السحب يف نظام إدارة سلسلة التوريد، حيث تبدأ العملية باحلصول على الطلب التجاري من املشرتي وتزويده بطلبه 

 .1من خالل التصنيع الوقيت املناسب

 : على مستوى المستهلكين -2-2

ملستهلك له أيضا إضافة إىل الفوائد واملزايا اليت يتحصل عليها قطاع األعمال جراء استخدام التجارة اإللكرتونية، فإن ا
 :وتتمثل أبرز هذه الفوائد يف اآليت. نصيب منها إذا كان مستهلكا إلكرتونيا

؛ حيث يكون لدى املستهلك نطاقا أوسع للتسوق عرب شبكة اإلنرتنت، سرعة وسهولة التسوق وتعدد الخيارات -
 .مكانيا وزمانيا

ملنتجات يف املواقع التجارية اإللكرتونية فإن ؛ ففي ظل تعدد وتنوع اانخفاض األسعار وسرعة الحصول على المنتج -
إضافة إىل أن أسعار املنتجات يف التجارة . 2املستهلك سوف يبحث عن املنتج األقل سعرا واألفضل جودة

كما حيصل املستهلك اإللكرتوين على منتجه بسرعة أكرب، . اإللكرتونية أقل، نتيجة الخنفاض تكاليفها اإلدارية
  .تجات خدمية أو منتجات قابلة للتحويل إىل منتجات رقميةالسيما إذا كانت من

؛ حيث توفر اإلنرتنت إمكانية تبادل املعلومات واآلراء وجتارب سرعة وسهولة تبادل المعلومات بين المستهلكين -
 .3املستهلكني املتعلقة باملنتجات واخلدمات عرب جمتمعات إلكرتونية مثل املنتديات وغريها

 :يعلى المستوى القوم -2-3

 :تؤثر التجارة اإللكرتونية على املستوى القومي وبشكل جوهري أيضا، وذلك من خالل العناصر املوالية

                                                 
 .47، 42 :، ص، ص3101، مرجع سابقعالم، رشيد   _1
 .30: ، ص3117، مرجع سابقعابد بن عابد العبديل،    _2
 .33: ، صنفس المرجع  _ 3
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توفر التجارة اإللكرتونية فرصا لزيادة معدالت الصادرات، وذلك من خالل سهولة الوصول  دعم التجارة الخارجية؛ -
ات عامليا وبتكلفة حمدودة، والقدرة على سرعة عقد إىل مراكز االستهالك الرئيسية، وإمكانية التسوق للسلع واخلدم

ويظهر أثر . وإهناء الصفقات التجارية، وكذلك القدرة على حتليل األسواق واالستجابة لتغري متطلبات املستهلكني
 التجارة اإللكرتونية أكثر وضوحا يف جتارة اخلدمات بني الدول مما يؤدي بدوره إىل رفع درجة االنفتاح االقتصادي يف

 .  1هذا اجملال

دعم املشروعات املتوسطة والصغرية واليت تعترب حمورا أساسا يف التنمية االقتصادية، وذلك  دعم التنمية االقتصادية؛ -
بإعطائها القدرة على املشاركة يف حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة مبا تقدمه من خفض تكاليف التسويق 

وهذا ينعكس إجيابا على تفعيل . 2واملكان الالزمني لتحقيق املعامالت التجارية والدعاية واإلعالن، وتوفري الوقت
 .نشاطات هذه املشروعات األمر الذي يدفع عجلة التنمية االقتصادية

حيث تقدم التجارة اإللكرتونية فرصا جديدة للتوظيف من خالل إتاحة الفرصة إلقامة مشاريع  3؛دعم التوظيف -
ومن ناحية أخرى، . فراد وربطها باألسواق العاملية بأقل التكاليف االستثمارية من ناحيةجتارية صغرية ومتوسطة لأل

 .   توفري فرص وظيفية ذات الصلة بتطبيقات التجارة اإللكرتونية

؛ يتيح انتشار التجارة اإللكرتونية على املستوى القومي خلق بيئة ومناخ مالئم لظهور دعم القطاعات التكنولوجية -
خصصة يف تقنية املعلومات واالتصاالت، األمر الذي يؤدي إىل خلق أو توطني قطاعات تكنولوجية قطاعات مت

 . 4متقدمة تدعم االقتصاد القومي

 

 

                                                 
 .45: ، ص3101، مرجع سابقرشيد عالم،  _1
 .32: ، ص3117، مرجع سابقعابد بن عابد العبديل،   _2
 41: ، ص3101، نفس المرجعرشيد عالم،  _ 3
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 :خالصة الفصل

االقتصاد ما بعد تناول هذا الفصل مراحل تطور االقتصاد العاملي من االقتصاد املبين على الزراعة والرعي إىل 
أصبح يقوم على مبادئ أين  ،يعتمد على تكنولوجيا املعلومات كأهم عنصر من عناصر اإلنتاج الصناعي؛ االقتصاد الذي

وتائر منو التجارة الدولية على حنو يفوق وتائر منو اإلنتاج  تتسارعأين  ،لتقسيم الدويل للعمل، وتدويل اإلنتاج ورأس املالا
 .الصناعي

ل االقتصاد اانتق -عصر االقتصاد الرقمي -العصر اجلديد  هذا أهم معاملمت يف هذا الفصل التوصل إىل أنه من كما 
ام النظام االقتصادي العاملي والذي يتكون من يوق -الرأمسالية واإلشرتاكية-القطبية الثنائية  ورمن احمللية إىل العاملية، وظه

النظام التجاري الدويل، والبنك - النظام المالي الدوليصندوق النقد الدويل، - النظام النقدي الدولي: ثالثة مكونات
 . اتفاقية اجلات وجوالهتا- الدولي

مرحلة االقتصاد  – ومل يكتمل النظام التجاري الدويل إىل غاية املرحلة الثالثة من تطور النظام االقتصادي العاملي
ظام التجاري الدويل ولكن ملاذا تأخر الن .5991إنشاء منظمة التجارة العاملية سنة ملا مت يف منتصف التسعينات  -الرقمي

بالذات على غرار النظامني املايل والنقدي؟ هل هذا يعود إىل أمهية هذا النظام وآثار سياساته أم ماذا؟ وما اجلدل القائم 
 .حوله؟ هذا ما سيتم التطرق له يف الفصل املوايل

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 :الثانيالفصل 

مواجهة اولي وبني مواكبة تطورات النطام التجاري ال: التجارة الاولية
حتايات التنمية املستاامة
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 :تمهيــــد

لقد شهدت فرتة مابني احلربني العامليتني األوىل والثانية اضطرابا شديدا يف العالقات االقتصادية الدولية، وبروز متغريات 
ايل باعتبارها القوة جوهرية يف عالقات القوى االقتصادية على الساحة الدولية من أبرزها سيطرة أمريكا على العامل الرأمس

االقتصادية والعسكرية األوىل يف العامل، وقد اختذت زمام املبادرة لتحديد اجتاهات وصياغة مالمح النظام االقتصادي 
 .العاملي مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية

ميالدي  20ين من القرن هناك ارتباط وثيق بني تطور االقتصاد العاملي يف النصف الثاوبناًء على تلك املتغريات ف
ميالدي، والتطور الديناميكي للعالقات االقتصادية الدولية اليت تشكل التجارة الدولية جزءا أساسيا  21ومطلع القرن 

ومل تقتصر عملية التغيري على املوارد االقتصادية، وهيكلية النموذج االقتصادي فقط، بل أضفت عليها متغريات . منها
ى املعلوماتية عامل السرعة يف تطورها حىت أدركت أغلب املتغريات االقتصادية ابتداًء من األسواق االقتصاد الرقمي ومح

 .التقليدية اليت أحالتها إىل أسواق رقمية ختتلف عن تلك اليت ألفناها منذ زمن طويل

ق قواعد النظام ولذلك سيتم يف هذا الفصل دراسة مدى تسارع وترية تطور التجارة الدولية من خالل إرساء وتطبي
وسيتم هذا من . التجاري الدويل اجلديد، وأهم القضايا اليت نادت اها التنمية املستدامة يف مواجهة سلبيات هذا النظام

 :خالل العناصر املوالية

 .أسس ومفاهيم نظرية: التجارة الدولية: ّولالمبحث األ -
 .قضايا وحتديات: التنمية املستدامة: نياالمبحث الثّ  -
 .النظام التجاري الدويل اجلديد يف ظل حتديات التنمية املستدامة تقييم: ثالثالالمبحث  -
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 .أسس ومفاهيم نظرية: التجارة الدولية: ّولالمبحث األ

تعد التجارة الدولية أحد أهم الركائز األساسية للتطور االقتصادي، فهي تقوم على أساس تبادل السلع واخلدمات بني 
 .وت فيما بينها من حيث توافر املوارد الطبيعية واملزايا االقتصادية يف إنتاج السلع واخلدماتدول العامل اليت تتفا

 :وسيتم يف هذا املبحث التطّرق ألهم األسس واملفاهيم النظرية من خالل العناصر املوالية
 ماهية التجارة الدولية؛ -
 التجارة الدولية والتقسيم الدويل للعمل؛ -
 رة الدولية؛لتجااملفسرة لنظريات ال -

 .ماهية التجارة الدولية: المطلب األول
إن مصطلح التجارة الدولية شأنه شأن الكثري من مصطلحات العلوم االجتماعية اليت ال ميكن حصرها يف تعريف 

وبناًء على ذلك سيتم يف هذا املطلب تسليط الضوء على ماهية التجارة الدولية من خالل العناصر . واحد يكون شامال هلا
 :املوالية

 :مفهوم التجارة الدولية -1
يتداول مصطلح التجارة الدولية للداللة على التجارة اخلارجية؛ إذ ت عّرف على أهنا جمموعة التدفقات السلعية واخلدمية 

ن فمفهوم التجارة الدولية يشري إىل اإلطار والفهم الكالسيكي لظاهرة التبادل الدويل الذي كا. القائمة على الصعيد الدويل
وبعد ذلك أصبح يغطي كل من . 1يركز على البحث يف تفسريات مقبولة حتدد هيكل وطبيعة الصادرات والواردات السلعية

ليشمل مصطلح التجارة الدولية مبعناه الواسع الصادرات والواردات املنظورة . الصادرات والواردات من السلع واخلدمات
 . 2ألموال على املستوى الدويلوغري املنظورة، اهلجرة الدولية وحركة رؤوس ا

                                                 
 .02: ، ص3111وهران، الطبعة األوىل، : ، مناذج نظرية ومتارين، دار األديب للنشر والتوزيعيات التجارة الدوليةاقتصادزايري بلقاسم،   -1
 .03: ، ص3101، مرجع سابقحممد دياب،  -2
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أحد فروع علم االقتصاد اليت ختص بالدراسة مجيع املعامالت االقتصادية :" ويعرفها السيد حممد أمحد السريت على أهنا
الدولية؛ ممثلة يف حركة السلع، اخلدمات، رؤوس األموال وهجرة األفراد، فضال عن السياسات التجارية اليت تطبقها كل 

 .  1"العامل للتأثري على هذه الظاهرة دولة من دول

كما تعرف التجارة الدولية على أهنا عملية التبادل التجاري يف السلع واخلدمات وغريها من عناصر اإلنتاج املختلفة 
 .2بني عدة دول اهدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل

دولية أهنا متكن كل دولة من أن تستفيد من مزايا الدول إذن وبناًء على التعاريف السابقة، فمن أهم مميزات التجارة ال
األخرى؛ فلو أن كل دولة أغلقت على نفسها ملا حققت اكتفاءها الذايت يف مجيع اجملاالت، ألهنا ال تستطيع إنتاج كل 

قادرة وال تقتصر التجارة الدولية على هذا فحسب، بل حىت لو كانت الدولة . حاجياهتا بنفسها خاصة يف هذا العصر
 . 3على تصنيع حاجياهتا حمليا قد تلجأ إىل دول أخرى تنتجها بتكلفة أقل

 :أهمية التجارة الدولية -2
تعترب التجارة الدولية ضرورة وحقيقة أساسية ال ميكن للدول أن تتجاوزها أو تتجاهلها؛ إذ ال ميكن تصور أن تستقل 

ة إىل تصريف فوائضها وتصديرها من جهة، ومن جهة أخرى أية دولة باقتصادها عن بقية اقتصاديات العامل كوهنا مضطر 
 .عليها تغطية عجزها على تلبية حاجاهتا باسترياد ما يلزمها من السلع واخلدمات

فالتجارة الدولية تكتسي أمهية بارزة وهلا دور ال ميكن إنكاره يف توطيد العالقات الدولية من عدمه، سواًء االقتصادية، 
 :فهي تكتسي أمهيتها من خالل إسهاماهتا يف مجيع اجملاالت. يةاالجتماعية أو السياس

 : المجال االقتصادي -2-1
تعترب التجارة الدولية منفذاً لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق احمللية واالستفادة من ذلك يف تعزيز امليزانية من 

كلفة، نتيجة ملبدأ التخصص الدويل كما تساعد يف احلصول على مزيد من السلع واخلدمات بأقل ت. الصرف األجنيب

                                                 
 .1:، ص3114ؤسسة رؤية للطباعة، املعمورة، مصر، الطبعة األوىل، يات التجارة اخلارجية، ماقتصادالسيد حممد أمحد السريت، _ 1
  .02: ، ص3111، دار النهضة العربية، يات التجارة الدوليةاقتصادمحدي عبد العظيم،  -2
 .01-02: ص.، ص3110التوزيع، و  ، الطبعة األوىل، عمان، دار الصفاء للنشرالتجارة الخارجيةآخرون، و  موسى سعيد -3
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كما تعترب مؤشرا على مدى إنتاجية وتنافسية الدول يف السوق الدولية، حتقيق التوازن يف السوق . 1الذي تقوم عليه
الداخلية هلا نتيجة حتقيق التوازن بني كميات العرض والطلب، كما تساعد يف نقل التكنولوجيا واملعلومات األساسية اليت 

 . 2بناء االقتصاديات املتينة وتعزيز عملية التنمية الشاملةتفيد يف 

 :المجال االجتماعي -2-2
زيادة رفاهية األفراد عن طريق توسيع قاعدة االختيارات فيما خيص جمال االستهالك واالرتقاء باألذواق وحتقيق كافة 

فضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات كما أهنا تساعد على إمكانية احلصول على أ. املتطلبات والرغبات وإشباع احلاجات
 .املعلوماتية وبأسعار رخيصة نسبياً، وال ننسى دورها يف تغيري حياتنا اليومية

 :المجال السياسي -2-3
تساهم التجارة الدولية يف تعزيز البىن األساسية الدفاعية يف الدول من خالل استرياد أفضل وأحسن ما توصلت إليه 

. العالقات الودية وعالقات الّصداقة، التحالفات والتكتالت مع الدول األخرى املتعامل معها العلوم والتكنولوجيا، إقامة
كما أهنا سامهت وبشكل فعال يف ظهور ما يسمى بالعوملة السياسية اليت تسعى إلزالة احلدود وتقصري املسافات، فهي 

دت من التكنولوجيات احلديثة ومسالك  التجارة حتاول أن جتعل العامل مبثابة قرية كونية جديدة، وبذلك تكون قد استفا
 .3اخلارجية العابرة للحدود

 :أوجه االختالف بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية -3
إن قيام التبادل يف كل من التجارة الداخلية واخلارجية يكون نتيجة التخصص وتقسيم العمل، وهلذا فالنظرية 

ورغم ذلك يبقى الفرق بينهما واضح . الدولية تستطيع أن تفسر قيام التجارة الداخليةاالقتصادية اليت تفسر قيام التجارة 
 :4وجلي، وميكن عرض جمموعة من االختالفات بينهما يف العناصر املوالية

                                                 
 .01: ، ص3111عمان، : ، دار املسرية للنشر والتوزيعالتجارة الخارجيةالعصار وآخرون، رشاد  -1
 .75: ، ص3111، دار الرضا للنشر، سوريا، اجلزء األول،  أساسيات التجارة الدولية المعاصرةرعد حسن الصرن،  -2
 .71: ، صنفس المرجع -3
 .33-05: ص.، ص3101، مرجع سابقحممد دياب،  -4
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االختالف يف قدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال؛ حيث أن انتقاهلا داخليا أيسر وأقل تكلفة، كما أن انتقاهلا دوليا  -
 .الكثري من احلواجز سواًء القانونية، االقتصادية، الثقافية أو املعلوماتية يواجه

االختالف يف طبيعة األسواق؛ وهي من العوامل اليت تؤثر تأثريًا واضًحا على طبيعة التبادل التجاري الدويل وبالتايل  -
خالل االختالف الطبيعي أو وميكن فهم هذا االختالف من . تعطي مربرًا ملعاجلة مثل هذا التبادل بأسلوب خاص

وهو ما يؤدي إىل تباين ... املكتسب للمستهلكني يف البلدان املختلفة كاختالف األذواق، امليول، الطباع، البيئة
كذلك انفصال األسواق عن بعضها البعض مبجموعة من احلواجز الطبيعية واإلدارية . تفضيالهتم يف السلع واخلدمات
 .1يف طبيعة املنافسة والسياسية، وكذلك االختالف

االختالف يف الوحدات النقدية واملصرفية، يف الوحدات السياسية وكذلك االختالف يف السياسات االقتصادية  -
 .والنزعات القومية

 .التجارة الدولية والتقسيم الدولي للعمل: المطلب الثاني
تج أو عدة منتجات بناءا على مؤهالته يعود مفهوم التقسيم الدويل للعمل إىل ختصص كل بلد يف إنتاج وتصدير من

سيتم يف هذا املطلب تسليط الضوء على  .الذاتية، أي تلك اليت تكلفه أقل من غريه وفقا للمزايا اإلنتاجية اليت يتمتع اها
 :هذا املفهوم كونه أساسا لقيام التجارة الدولية، وذلك من خالل العناصر املوالية

 :م التجارة الدوليةالتقسيم الدولي للعمل كأساس لقيا -1
إن الدول شأهنم شأن األفراد ال ميكنهم العيش واالستمرار يف عزلة عن بقية الدول؛ فليس بإمكان أي دولة إنتاج كل 
ما حتتاجه من سلع وخدمات، بل يقتضي األمر أن تتخصص يف إنتاج تلك السلع اليت تؤهلها ظروفها الطبيعية 

ومن هنا برزت أمهية التخصص والتقسيم الدويل للعمل كأساس لقيام . كفاءة أعلىواالقتصادية إلنتاجها بتكاليف أقل وب
 .التجارة الدولية

يؤدي التخصص ال حمالة إىل قيام التبادل بني األفراد؛ فلكي حيصل كل فرد على حاجاته املتنوعة، فإنه سيقوم حتما 
للعمل أو التخصص الدويل على نفس املبدأ؛ فإن كان  يقوم التقسيم الدويل. مببادلة الفائض لديه بالفائض من إنتاج غريه

                                                 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، كلية ية العالمية، قتصادقراءة في نظريات التجارة الدولية اللبرالية من واقع العالقات اال ميينة،شايب  -1

 .2:، ص3112ية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، قتصادالعلوم اال
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الفرد يستفيد من ختصصه والعمل الذي يربع فيه لريفع من مستوى رفاهيته، فلما ال تلجأ الدول للتخصص والتقسيم 
 .  1الدويل للعمل لرفع كفاءة إنتاجيتها وبتكلفة أقل، ومن مث مبادلة الفائض لديها بفوائض الدول األخرى

املنطلق فإن التقسيم الدويل للعمل يعترب أساسا فاصال يف قيام التبادل التجاري بني الدول، والذي يؤدي ومن هذا 
حتما إىل زيادة الدخل الوطين للدول املشاركة يف هذا التبادل، وبالتايل إىل زيادة دخول األفراد وارتفاع مستوى رفاهيتهم 

 . االقتصادية

 :الدولي للعملالعوامل المؤثرة في قيام التقسيم  -2
هناك عدة عوامل تؤثر على قرار الدول يف اختيار العمل الذي جيب أن تتخصص فيه، ميكن إجيازها يف العناصر 

 :2املوالية
؛ يلعب تباين الدول يف خصائصها املناخية وظروفها الطبيعية دورا هاما يف حتديد المناخ والظروف والموارد الطبيعية -

 .املوارد الطبيعية بني الدول فتمتاز مثال تلك احلائزة على املواد األولية اخلام ختصصها، وكذلك اختالف توزيع
؛ ال يتحدد ختصص البلد املعين على أساس مواردها الطبيعية فحسب، بل وكذلك التفاوت في العمل ورأس المال -

 .ر رأس املال يف هذا البلد، وتواف(املوارد البشرية وطبيعة رأس املال البشري)على أساس املعروض من اليد العاملة 
؛ من املعروف أن تكاليف نقل سلعة ما تؤثر على مدي اتساع سوق هذه السلعة، إذ أهنا تضاف إىل تكاليف النقل -

وبالتايل إن ارتفاع تكاليف النقل من شأنه أن يفقد الدولة ميزة التخصص يف . تكلفة اإلنتاج ومن مث إىل الثمن
اليت تستطيع إقامة بعض صناعاهتا بالقرب من حدودها مع دول أخرى ميكنها  ومن جهة أخرى فالدولة. إنتاجها

هذا ما ميكن الدولة من توفري الكثري من . توسيع تصريف سلعها، مقارنة مع الدول اليت ال تتمتع مبثل هذه الظروف
 . 3(الربية، البحرية واجلوية)تكاليف النقل 

                                                 
، "UEMOA"ي والنقدي لغرب إفريقيا قتصاددراسة قياسية على دول اإلحتاد اال: يدقتصاأثر تحرير التجارة الخارجية على النمو اال رشاش عباسية، -1

 .4-1: ص.، ص3115اجلزائر، : مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، جامعة اجلياليل اليابس، سيدس بلعباس
 .05-02: ص.، ص3101، مرجع سابقحممد دياب،   -2
 .1: ، ص3112 مرجع سابق، شايب ميينة، -3
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ن الدولة اليت حتقق السبق يف امتالك ناصية التكنولوجيا احلديثة، واملقصود بذلك أ: توافر التكنولوجيا الحديثة -
وهلذا تظهر الفجوة املعرفية والرّقمية بني الدول، . ومواكبة الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، تصبح يف وضع متميز

 . وتتخصص دول معينة اليوم يف إنتاج السلع ذات الكثافة املعرفية العالية
 يؤثر تأثريًا مباشرًا على أسعار( تكلفة عوامل اإلنتاج)إن االختالف يف تكاليف اإلنتاج  :اراالختالف في األسع -

واهذا فإن قيام التجارة الدولية قد ينحصر يف اختالف وفروق . يف السوق الداخلي والسوق اخلارجي مًعا السلع
لرشيد يدفعه إىل الشراء من أرخص األسواق إن سلوك املستهلك ا. األسعار بني السلع املنتجة حملًيا والسلع املستوردة

حىت يتمكن من حتقيق أقصى إشباع ممكن استناًدا إىل قيد ميزانيته فهو يفضل السلع ذات السعر املنخفض دون 
 .النظر إىل كوهنا حملية أو مستوردة

 :أشكال التقسيم الدولي للعمل -3
التخصص اإلنتاجي الدويل، : ومن مساته األساسية. اللتقسيم الدويل للعمل بنيته الداخلية وطرق تطوره املالئمة هل

 :1التعاون اإلنتاجي الدويل واإلنتاج الدويل

 : التخصص اإلنتاجي الدولي -3-1
 : يتطور ختصص اإلنتاج الدويل يف اجتاهني

 :وينقسم إىل االتجاه اإلنتاجي -
 التخصص القطاعي؛ أي التخصص على مستوى فروع اإلنتاج األساسية. 
 قطاع؛ أي التخصص يف فروع وميادين إنتاج معينة داخل القطاعالتخصص داخل ال. 
 ختصص مؤسسات معينة يف إنتاج سلع حمددة. 

؛ فيتضمن التخصص يف إنتاج سلع معينة ومكوناهتا للسوق العاملية، وذلك على مستوى االتجاه اإلقليميأما  -
 .بلدان معينة، جمموعة من البلدان أو مناطق معينة
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 :األساسية للتخصص اإلنتاجي الدويل ومن بني األنواع
 0411-0471؛ كان هذا الشكل الشائع للتقسيم الدويل للعمل؛ ففي الفرتة التخصص في إنتاج السلع الجاهزة -

ظهر التخصص اإلنتاجي داخل  0411-0451كان التخصص يقوم على مستوى الفروع األساسية أما يف الفرتة 
 .ولكن ذات اخلصائص االستهالكية املختلفة الفروع، ومن مث تبادل السلع املشااهة،

وهذا يعين التخصص يف إنتاج قطع وأجزاء سلعة ما، مث إرساهلا إىل التخصص في إنتاج قطع ومكونات السلع؛  -
هذا النوع من التخصص يرتبط بالثورة العلمية . املؤسسة اليت تقوم بتجميع هذه األجزاء وإنتاج السلعة اجلاهزة

إذ أن تعقد البنية التكنولوجية لإلنتاج أدى إىل زيادة عدد القطع واألجزاء املستخدمة يف . رةالتكنولوجية املعاص
 .السلعة اجلاهزة

. وهو التخصص يف القيام بعمليات تكنولوجية حمددة، كأعمال التجميع والرتكيب مثالالتخصص التكنولوجي؛  -
ليت تنتج سلعا نصف جاهزة، ترسل إىل مصانع  ويف الصناعة الكيميائية مييز هذا النوع من التخصص املصانع ا

 .كيميائية يف دول أخرى إلنتاج السلع اجلاهزة
 : الّتعاون اإلنتاجي الدولي -3-2

فالتعاون اإلنتاجي . يتمثل هذا التعاون يف قيام عالقات إنتاجية وثيقة بني املؤسسات والشركات التابعة لبلدان خمتلفة
اإلنتاج والتبادل، ومنه تقليص تكلفة السلعة اليت تنتجها، ويف تعزيز قدرهتا الدويل يساعد الشركات يف تقليص نفقات 

 :وهو يشمل بأشكاله املتطورة عدة ميادين. ويشكل هذا التعاون خطوة كربى يف تطور التقسيم الدويل للعمل. التنافسية

واستخدام حقوق امللكية  التكنولوجي؛ يشمل التعاون مسائل منح الرخص وبراءات االخرتاع -يف اجملال اإلنتاجي -
هذا إضافة إىل تطوير إدارة اإلنتاج، . الفكرية، أعمال املقاولة يف ميدان البناء والرتكيب، وحتديث املؤسسات املتعاونة

 .وتنميط وتوحيد املواصفات واملقاييس، وتوزيع الربامج اإلنتاجية
 .على أسس تعاونيةاالقتصادية املرتبطة بتصريف السلع املنتجة  -العمليات التجارية -
 .خدمة وصيانة السلع بعد بيعها -

تنفيذ برامج مشرتكة، التخصص على أساس تعاقدي : ومثة ثالثة طرق أساسية لتنظيم عالقات التعاون، وتتمثل يف
 .، أو إقامة مؤسسات مشرتكة(أي عقد اتفاقات حتدد جماالت التخصص)
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 : اإلنتاج الدولي -3-3
بح اإلنتاج الدويل مسة أساسية هامة من مسات االقتصاد املعاصر؛ فهو عبارة عن مع بداية القرن احلادي والعشرين أص

عملية إنتاجية تعاونية موجهة ومنظمة من قبل مركز موحد، وتنفذ يف عدد من البلدان واملناطق تشكل عشرات ومئات 
وحيد املواصفات والنوعية والقدرة وتنتج عن هذه العملية سلعة دولية على درجة عالية من التنميط وت. اآلالف من العاملني

 .التنافسية

، الذي يتجلى بتخصص بلدان ومناطق "التقليدي"يقوم اإلنتاج الدويل سواء على أساس التقسيم الدويل للعمل 
 معينة، أو على التقسيم الدويل الذي يقوم على إشراك البلدان النامية فيه من خالل العالقات اإلنتاجية التعاونية الوثيقة مع

إذ أن هذه األخرية تساهم يف تعميق التخصص االنتاجي بكل أنواعه، والذي يرتكز أساسا يف . الشركات العاملية الكربى
إذن فالتقسيم الدويل للعمل، رغم أنه دويل يف الشكل إال أنه يأخذ يف الواقع مسات التقسيم داخل . هذه الشركات

 .ملي شاملالشركات، وأحيانا يف مابينها، ولكنه ذو طابع عا

 .لتجارة الدوليةالمفسرة ل نظرياتال: المطلب الثالث
 منذنظريات التجارة الدولية أغلب  تعددت األفكار والنظريات املفسرة ألسس التبادل التجاري الدويل فكانت

تدور حول سؤال واحد رئيسي يتعلق بأسس التخصص والتقسيم الدويل للعمل الذي يفيد  منتصف القرن السادس عشر، 
  .كل أطراف هذا التبادل

 :(الفكر الميركانتلي) المدرسة التجارية -0
م، واليت أصبحت تويل 01م بداية القرن 01ظهرت هذه املدرسة بظهور مدارس الفكر االقتصادي يف هناية القرن 

لصناعي الناشئ وقد انطلقت هذه النظريات اجلديدة من الطابع السلعي لإلنتاج ا. اهتماما كبريا ملسائل التجارة اخلارجية
كان املفكرون األوروبيون هم منظرو املريكانتيلية، والذين غالبا ما كانوا يتقلدون مناصب حكومية عالية؛ . الذي قامت عليه

 .1وغريهم وليام بيتيو جان باتيست كولبير، أنطوان دي مونكرتيان، توماس مان منهم
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  :أسس النظرية التجارية -1-1
 :1لى جمموعة من األسس واملبادئ تتلخص أمههاقد بنت هذه املدرسة أفكارها ع

. القطاع االنتاجي، القطاع الزراعي، واملستعمرات األجنبية: النظام االقتصادي قائم على ثالثة أجزاء مرتابطة فيما بينها -
 .ويعترب التجار هم الفئة االجتماعية األكثر أمهية يف هذا النظام

وفضة هي الثروة احلقيقية للدولة، ومبادلة السلع بالنقود هي الوسيلة الوحيدة تعترب النقود أو املعادن الثمينة من ذهب  -
 . وهلذا تبنوا احلث على حتفيز التصدير واحلرص على تقليص االسترياد ولو بتدخل حاسم من الدولة. لزيادة الثروة

  :مراحل تطور النظرية التجارية -1-2
 :2التجاريةلقد ميز التجاريون بني ثالث فرتات مرت اها النظرية 

حتفاظ الدولة يف تلك الفرتة برصيد من ا ستدعيت ، حيثوهي الفرتة اليت تعرف بفرتة السياسة املعدنية :الفترة األولى -
 .املعدن النفيس للخارج لرقابة مباشرة انتقالاملعدن النفيس وإخضاع عمليات 

هناك حاجة  نفراد ومن مثة مل تعدال دولة على نتيجة جتاراها بأن تفسر معامالهتا مع ك اكتفت الدولة :الفترة الثانية -
النفيس إىل اخلارج، وعلى أن تكتفي الدولة بالرقابة  إىل فرض رقابة مباشرة على كل عملية من عمليات انتقال املعدن

 .معامالهتا مع كل دولة غري املباشرة على جمموع
صادراهتا يف هناية العامل، وعلى ذلك فليس من  إتضح للدولة أن مركزها النهائي يتوقف على جمموع :الفترة الثالثة -

 .تكون معامالهتا مع كل دولة يف صاحلها فالعربة يف جمموع معامالهتا الضروري أن
  :نقد النظرية التجارية -1-3

وكانت مظاهره تتجلى يف كل أوجه  01سيطر املذهب التجاري على املمارسات االقتصادية األوروبية خالل القرن 
ه على الشعوب كانت واضحة، فقد عيب على هذا املذهب إمهاله للفرد ولرفاهيته، تعطيل سري التجارة احلياة وانعكسات

الدولية بالتدخالت الدائمة للدولة، عدم القدرة على احملافظة على ميزان جتاري موافق دائم، استعمال بشع ملوارد الشعوب 
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، إمهال الزراعة والتجارة الداخلية، والتشجيع على زيادة السكان املستعمرة وتقوية النزعة االستعمارية، ارتفاع يف األسعار
 .1دون مراعاة ما يرتتب عن ذلك

 :المدرسة الكالسيكية -3
تعترب النظرية الكالسيكية كرد فعل للفكر التجاري، والذي يفسر التجارة الدولية كنشاط ال يأيت بالنفع على كل 

وأوائل  م01نظريه، حيث برزت النظرية الكالسيكية يف الربع األخري من القرن البلدان املتبادلة أي أن البلد يربح ما خيسر 
 .م04القرن 
 (: آدم سميث)نظرية الميزة المطلقة  -2-1

أول مـــن قـــام مبحاولـــة تفســـري التجـــارة اخلارجيـــة والتخصـــص الـــدويل بصـــورة علميـــة، وقـــد مت ذلـــك  آدم ســـميثيعتـــرب 
تقــوم التجــارة بينهمــا،  لأنــه يكفــي وجــود فــرق يف نفقــة اإلنتــاج يف بلــدين  ه الــذي يــرى فيــ انطالقــا مــن قــانون النفقــات املطلقــة

 .2يف طبيعة الثروة والعوامل احملددة هلا ألفكارهكما يعد هذا القانون نتيجة منطقية 

فقـط، بـل تشـمل ( ذهب وفضة)آدم مسيث أن ثروة األمة ال تتمثل فيما ميكن أن حتصل عليه من معادن نفيسة يرى 
  .ىل ذلك مجيع السلع اإلنتاجية واالستهالكية الصاحلة إلشباع احلاجات اإلنسـانية والـيت تعتـرب مقياسـا لقـوة الدولـةباإلضافة إ

فحريــة التجــارة تــؤدي إىل تقســيم العمــل الــدويل الــذي مــن شــأنه أن يتــيح لكــل دولــة أن ؛ حبريــة التجــارة اخلارجيــة ىنــاد كمــا
طبيعيـــة مثـــل املنـــاخ، املـــوارد الطبيعيـــة، اليـــد العاملـــة، التجهيـــزات الرأمساليـــة، تتخصـــص يف إنتـــاج الســـلع الـــيت متكنهـــا ظروفهـــا ال

االقرتاب من األسواق، من أن تكون هلا ميزة مطلقة يف إنتاجها مث تبادل فائض اإلنتاج لديها من هذه السلع مبـا يفـيض عـن 
التجـارة اخلارجيـة هـي امتـداد ( السـوق)فـإن  حاجة الدول األخرى من سلع تتمتع يف إنتاجها بنفس امليزات املطلقة، وبالتـايل

 .3التجارة الداخلية( للسوق)

 

                                                 
 :، ص،ص3114، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، مارس 10، دورية جسر التنمية، العدد ي اإلقليميقتصادلتجارة الخارجية والتكامل االاأمحد كواز،   _1

3،2. 
 .31،30: ، ص،ص3100، دار الفكر، عمان، الطبعة األوىل، النظرية والسياسات: الدولي قتصاداالالسيد متويل عبد القادر،   _2
ية، جامعة اجلزائر، كلية قتصاد، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة يف العلوم االحالة الجزائر -تنظيم وتطور التجارة الخارجيةن ديب، عبد الرشيد ب  _3

 .1،5: ، ص،ص3112ية وعلوم التسيري، قتصادالعلوم اال
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 (:دافيد ريكاردو)نظرية الميزة النسبية  -2-2
على أن قاعدة النفقات املطلقة تعطي ميزة مطلقة فيما خيتص بإنتاج سلعة " آدم سميث"، "دافيد ريكاردو"يوافق 

أما يف التجارة اخلارجية فإن قاعدة النفقات املطلقة ال تفسر  . اخليةمعينة، ولكنه حيدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة الد
يف نظريته للنفقات النسبية واليت يطلق عليها  "دافيد ريكاردو"كيفية قيام التجارة بني الدول املختلفة وهنا يبدأ حتليل 

 .1"نظرية التفوق النسبي أو المزايا النسبية"أحيانا مصطلح 

د الفقري للنظرية الكالسيكية يف التجارة اخلارجية، وهي ال زالت يف العديد من جوانبها تعترب مبثابة العمو فهي 
ويقصد اها النسبة بني نفقات . صحيحة، وقادرة على تفسري جوانب هامة من ظواهر التبادل الدويل يف الوقت الراهن

 .ني خمتلفتني يف بلد واحداإلنتاج لنفس السلعة يف بلدين خمتلفني، أو النسبة بني نفقات اإلنتاج لسلعت

تؤدي هذه النظرية إىل ثالث نتائج أساسية، متمثلة يف أن البلد يتخصص كليا يف املنتوج الذي لديه فيه ميزة نسبية، 
وهذا األخري ناتج عن األسعار قبل التبادل، واليت بدورها حمددة باإلنتاجية النسبية للعمل يف خمتلف الصناعات، كذلك 

يبني أن سياسة أحادية يف حترير التجارة كافية للحصول على الرفاهية؛ إن نتيجة التخصص الكلي  عادة  "ريكاردو"منوذج 
ما يؤدي  إىل وجود رد فعل سليب للتبادل الدويل، حيث اختفاء كل الصناعات لبلد معني ماعدا الصناعة اليت جيب أن 

 .  2طورهايتخصص فيها البلد، قد يؤدي إىل إضعاف االقتصاد وإىل إضعاف ت

 (: جون ستيوارت ميل)نظرية القيم الدولية  -2-3
ضافة عامل إب" جون ستيوارت ميل"، حيث قام "فيد ريكاردواد"عبارة عن توسع  لنظرية النفقات النسبية لـهي 

يف عرضه على أن التخصص " فيد ريكاردواد"اكتفى  أينالطلب يف حتديد املستوى الذي يستقر فيه معدل التبادل؛ 
عود بالفائدة على البلدين طاملا أن معدل التبادل الدويل يقع بني احلد األدىن واحلد األقصى لثمن أحد السلعتني الدويل ي

قرتاب هذا املعدل من احلد األدىن أو األقصى؛ وقد أوضحت نظرية ابالنسبة لألخرى، ومل حيدد العوامل اليت تسمح من 

                                                 
، "UEMOA"ي والنقدي لغرب إفريقيا قتصادول اإلتحاد االدراسة قياسية د-يقتصادتحرير التجارة الخارجية على النمو االرشاش عباسية، أثر   _1

التجارة واملالية الدولية، جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس، كلية العلوم  : مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف شعبة العلوم التجارية، فرع
 .74:، ص3115علوم التسيري، و  يةقتصاداال
 اقتصاد: ية، فرعقتصادأطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اال التجارة الدولية في الدول النامية،و  النموين، صواليلي صدرالد  _2

 .12:، ص3111ية، قتصادالعلوم اال: قسمعلوم التسيري، و  يةقتصادقياسي، جــامعة اجلــــزائر،  كلية العلو م اال
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زن يف التجارة الدولية هو ذلك املعدل الذي جيعل قيمة صادرات وواردات  القيم الدولية أن معدل التبادل الذي حيقق التوا
 .1كل دولة متساوية

وعليه فقد اعتمدت نظرية القيم الدولية على اختالف الكفاءة النسبية للعمل لتفسري التجارة اخلارجية، وتعترب أن 
إن حتليل نظرية القيم  .راف التجارة الدوليةمعدل التبادل الدويل وشروطه هو الذي على أساسه يتم توزيع الكسب بني أط

اإلنفاق الكلي، ومن مث متثيلها بيانيا قصد حتديد معدل  الطلب املتبادل من منحىن على اشتقاق منحىن اعتمدالدولية 
 .2التبادل والذي مبوجبه يتبني مقدار الكسب من التجارة اخلارجية بالنسبة لطريف التبادل الدويل

ر أن نظرية القيم الدولية هي امتداد لنظرية التكاليف النسبية وبذلك تكون عناصر النظرية ومن مث ميكن اعتبا
 .الكالسيكية قد اكتملت

 :المدرسة النيوكالسيكية -2
لقد جاء جيل ثان من الكتاب الكالسيكيني لتصحيح ما عيب على النظرية الكالسيكية، تطوير وإعادة صياغة 

النظرية "ول ووضعه يف قالب واقعي، وقد أطلق على حتليل هؤالء الكتاب مصطلح أجزاء كثرية مما جاء به اجليل األ
 .ليونتييفوهابرلر، هكشر، أولين ، ومن روادها "النظرية النيوكالسيكية"أو " الكالسيكية الحديثة

 (:هابرلر)نظرية تكلفة الفرصة البديلة  -3-1
لنسبية، من خالل تقدميه لنظرية تكلفة الفرص البديلة قانون امليزة ا 0422يف كتابه يف عام  "هابرلر"شرح االقتصادي 

فتكلفة الفرص البديلة هي عبارة عن مقدار ما نضحي به من أحد  .ومنحىن امكانيات اإلنتاج كبديل للنظريات السابقة
تكلفة الفرص السلع لتحرير كمية إضافية من املوارد إلنتاج السلع األخرى، ويف هذه احلالة الدولة اليت تتمتع باخنفاض يف 

وهو يعترب أن أمثان السلع تتناسب مع نفقات التكلفة النسبية، .  البديلة ألحد السلع فإهنا تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاجها
فالدولة األكثر كسبا هي اليت تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاج أحد السلع، وأن اختالف األمثان النسبية هو الدافع لقيام التبادل، 

 .3لتبادل يتحدد بواسطة تالقي قوى العرض والطلب للدولتنيإذ أن معدل ا

                                                 
 .32-32ص  ،3111رية، اإلسكند :دار اجلامعة املصرية، الدولي صادقتاالحممد عبد العزيز،   _1
 .31،30: ، ص،ص3112، مرجع سابقعبد الرشيد بن ديب،   _2
 .17: ، ص3115، مرجع سابقرشاش عباسية،   _3
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رغم ما أتت به النظرية من جديد وإسهامات إال أهنا عجزت عن تفسري أسباب اختالف املزايا النسبية بني الدول، 
رية امليزة وما هو تأثري التجارة اخلارجية على عوائد عناصر اإلنتاج املستخدمة يف الدول أطراف التبادل؛ ولقد جاءت نظ

 .النسبية لعوامل اإلنتاج لسد هذه الفجوة واإلجابة على هذه التساؤالت

 (:أولين-هكشر)نظرية الميزة النسبية لعوامل اإلنتاج  -3-2
سنة  "أولين" وتلميذه  0404سنة  "هكشر"يعود الفضل يف صياغة النظرية ملسامهة كال من االقتصاديني السويديني 

فقد رفض هذا النموذج . 04201سنة " سامويلسون"اذه، مث طورها االقتصادي الذي طور ما جاء به أست 0422
 عوامل وأمثان األسعار تطبيق جيب وأنه السلعة أساس لقيمة العمل الكالسيكية، باعتبار النظرية عليها قامت اليت الفروض
 السلعة على أنفق فيما التفاوت إىل اليرجع السلع قيمة يف فكان بالنسبة هلما التفاوت. نظرية القيمة أساس على اإلنتاج

 .السلعة على اإلنتاج عناصر من أنفق فيما بل من عمل فقط،

 بني للتفاوت تقوم اإلنتاج وإمنا تكاليف بني النسيب للتفاوت ال نتيجة تقوم اخلارجية التجارة أن "أولين" وقد بني 
إىل  يرجع إمنا اإلنتاج عوامل أسعار يف االختالف هذا .السلع املنتجة أسعار يف وبالتايل اإلنتاج، عوامل أسعار يف الدول

 تتمتع ألهنا سلع معينة إنتاج يف ستتخصص دوال سيوجد وهذا اإلنتاج، عوامل ندرة أو وفرة حيث من دولة كل ظروف
 .2إنتاجها يف معينة مبيزة

ألخري أن ارتفاع سعر ، إذ بني هذا ا0421سنة " سامويلسون"أولني من قبل االقتصادي -وقد طورت نظرية هكشر
تعادل "وقد ولد هذا نظريته حول . سلعة ما ميكن أن يؤدي إىل ارتفاع أجر العنصر اإلنتاجي املستخدم بكثافة يف إنتاجها

 .3"سامويلسون-أولين-نظرية هكشر"، واليت عرفت أيضا بـ"أثمان عناصر اإلنتاج

                                                 
1  _ Michel Rainelli,Le commerce international, 9ème édition, la découverte, Paris, 2003, P : 47. 

مت ، cours-http://fr.scribd.com/doc/87496436/doc: ، املكتبة القانونية، متوفرة على املوقعدروس في التجارة الدوليةال الدين لعويسات، مج  _2
 . 03،02: ص،ص، 3102جانفي  12: االطالع عليه بتاريخ

 .031:، ص3101، سابقمرجع حممد دياب،   _3

http://fr.scribd.com/doc/87496436/doc-cours
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تتقلص إىل حد كبري الفوارق بني أسعار السلع، وبذلك  تقول هذه النظرية أنه إذا توفرت التجارة احلرة بني الدول،
ومبعىن آخر تكون التجارة احلرة بديال من احلركة احلرة لعناصر اإلنتاج . تتعادل أجور عناصر اإلنتاج املوظفة يف إنتاجها

 .1دوليا

 :2لغز ليونتييف -3-3
أشهرها  فكان الدولية، رةالتجا يف أولني -صحة نظرية هكشر مدى الختبار تطبيقية حماوالت عدة جرت لقد

حيث ركز دراسته التطبيقية على الواليات املتحدة . 1953سنة  "ليونتييف"األمريكي االقتصادي قام اها اليت احملاوالت
األمريكية، حيث كانت أكثر دول العامل وفرة يف عنصر رأس املال، فقد توقع ليونتيف وغريه من االقتصاديني أن تقوم 

ولكن حتصل يف نتائج . ألمريكية بإنتاج وتصدير سلع كثيفة رأس املال وتستورد سلع كثيفة العملالواليات املتحدة ا
اإلختبار على عكس ذلك، حيث وجد أن صادرات الواليات املتحدة األمريكية هي من السلع كثيفة العمل ووارداهتا من 

القتصاديني ألهنا خمالفة ملا جاءت به نظرية توافر السلع كثيفة رأس املال، وقد أذهلت هذه النتائج ليونتيف والعديد من ا
 .نسب عوامل اإلنتاج، وعرفت هذه النتائج يف األدب االقتصادي بلغز ليونتيف

 نموذج"األول يدعو إىل هدم : لقد أثار هذا اللغز جدال كبريا بني االقتصاديني متخض عنه إفراز إجتاهني رئيسيني
طويره بتطوير نظرية املزايا النسبية ونسب عوامل اإلنتاج، عن طريق وضع مناهج جديدة ، واالجتاه الثاين إىل ت"أولين-هكشر

مالئمة للتطور العاملي، وضم هذا االجتاه نظرية نسب عناصر اإلنتاج اجلديدة، نظرية اقتصاديات احلجم والنظرية 
 .التكنولوجية يف التجارة اخلارجية

 

 

 
                                                 

1
_  Dominick Salvatore, International Economics: trade and finance, tenth edition, John Wiley and sons, Inc: 

Singapore, 2011, P.P: 132-142. 
 :مت االعتماد على املراجع املوالية  _2

 .17:، ص3115، مرجع سابقرشاش عباسية، 
Dominick Salvatore, op.cit, 2011, P.P: 132-142. 
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 .ا وتحدياتقضاي: التنمية المستدامة: المبحث الثاني
سيتم يف هذا املبجث طرح أهم القضايا والتحديات اليت تواجهها التنمية املستدامة أمام حتقيق أهدافها املنشودة، 

من خالل نشأهتا، تطورها وأهم  ة ملفهوم التنمية املستدامة؛ولكن قبل ذلك سيتم تسليط الضوء على أهم اجلوانب النظري
وبناًء على ذلك مت . ضافة إىل أبعادها االقتصادية، االجتماعية، البيئية وحىت السياسيةاملؤمترات والقمم اليت مرت اها، إ

 :تقسيم املبحث كاآليت
 .نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة -
 .أبعاد التنمية املستدامة -
 .حتديات التنمية املستدامة -

 .نشأة وتطور مفهوم التنمية المستدامة: المطلب األول

التقليدي للتنمية تطور  املفهوم نإفلتغيريات اهليكلية اليت شهدها ومازال يشهدها االقتصاد الدويل، وا للتحوالت نظرا
فبعدما كان االنسان جمرد وسيلة لتحقيق التنمية كونه عنصر . ليعاجل اجلانب االجتماعي ويسعى للرقي والنهوض باإلنسان
التنمية : "فأطلقت هيئة األمم املتحدة شعار. للوصول إليها من عناصر اإلنتاج، أصبح اليوم الغاية اليت تسعى التنمية

ولكن كيف تطورت التنمية من حصرها يف متغري أو مؤشر مثلها مثل النمو االقتصادي إىل ". باإلنسان وألجل اإلنسان
 ".التنمية املستدامة"مفهوم واسع وشامل حتكمه العديد من املتغريات لتصل إىل مفهوم اليوم 

 :التنميةتطور مفهوم  -1

حمطات ، ميكن متييز أربع املرتاكمةاستجابة لطبيعة املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات، وانعكاسًا للخربات الدولية 
 .التنمية؛ بدءا منذ كانت تستخدم كمرادفة للنمو االقتصادي ووصوال إىل مفهوم التنمية املستدامة لتطور مفهوم أساسية

 :تنمية اقتصادية فقط -1-1

ملرحلة واليت امتدت تقريباً منذ هناية احلرب العاملية الثانية حىت منتصف الستينات باالعتماد على اسرتاتيجية متيزت هذه ا
فكانت التنمية منحصرة يف البعد . التصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي وحتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة وسريعة

عنه كمؤشر فقط، وكان يف الغالب مؤشر التنمية االقتصادية أو النمو  االقتصادي مثلها مثل النمو االقتصادي، والذي يعرب
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االقتصادي هو الناتج احمللي اخلام أو الناتج اخلام للفرد؛ فكلما كانت قيمة أحدمها كبرية كلما كان يعترب البلد املعين 
 .متقدم

 :تنمية اقتصادية واجتماعية -1-2
ات وحىت منتصف السبعينات، وبدأ مفهوم التنمية فيها يشمل أبعاداً غطت هذه املرحلة تقريبًا الفرتة من هناية الستين

اجتماعية بعدما كان يقتصر يف املرحلة السابقة على اجلوانب االقتصادية فحسب، فقد أخذت التنمية بالرتكيز على معاجلة 
ة الشعبية يف إعداد خطط مشاكل الفقر والبطالة والالمساواة من خالل تطبيق اسرتاتيجيات احلاجات األساسية واملشارك

 .1التنمية وتنفيذها ومتابعتها

 :أو متكاملة تنمية شاملة -1-3
امتدت هذه املرحلة تقريباً من منتصف السبعينات إىل منتصف الثمانينات؛ ظهر فيها مفهوم التنمية الشاملة، اليت تعين 

يتكامل فيه اجلانب الذي كلي الطار اإل تلك التنمية اليت هتتم جبميع جوانب اجملتمع واحلياة، فحسب البنك الدويل هي
  .2املايل مع اهليكل االجتماعي والبشريو  االقتصادي

، ولذلك فإن تمعليست ظاهرة اقتصادية صافية إذ أهنا تتضمن أكثر من اجلانب املادي واملايل لتحسني حياة اجملفهي 
 واالجتماعيةعادة توجيه كل األنظمة االقتصادية التنمية أن تفهم بوصفها عملية متعددة األبعاد تتضمن إعادة تنظيم وإ

فضال عن حتسينات يف دخل الناس ويف االنتاج، وهي منوذجيا تتضمن تغيريات جذرية يف اهلياكل املؤسسية واالجتماعية 
 . 3العامة الثقافية واإلدارية وكذلك يف التوجهات

 :تنمية مستدامة -1-4
لعامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية اخلطرية اليت باتت منذ بداية مثانينات القرن املاضي بدأ ا      

هتدد حياة االنسان فوق كوكب األرض، وكان هذا طبيعيًا يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود املاضية، 
هود الدولية عن مفهوم فكان ال بد من إجياد فلسفة تنموية جديدة تساعد يف التغلب على هذه املشكالت، ومتخضت اجل

                                                 
 .071: ، ص،3111، األول، العدد 03ااملنارة، اجمللد ، جملة دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى: التنمية المستديمةماجدة أبو زنط وعثمان غنيم،   _1
  .021: ، ص3115األردن،  :لط، نظريات وسياسات ومعوقات، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، سالتنمية االقتصادية ،مدحت القريشي_  2

 21، ص3101األردن،  :عمان، الطبعة األوىل، دار برتاء للنشر والتوزيع، علم اقتصاد التنمية ،حممد صاحل تركي القريشي _  3
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جديد للتنمية عرف باسم التنمية املستدامة، وكان هذا املفهوم قد تبلور ألول مرة يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية 
 م، فما هو تعريف التنمية املستدامة؟0415ونشر ألول مرة عام "مستقبلنا املشرتك"الذي حيمل عنوان 

 :تعريف التنمية المستدامة -2

إعطاء أول تعريف رمسي ملصطلح التنمية املستدامة من طرف رئيسة الوزراء النروجيية ورئيسة اللجنة العاملية للبيئة  مت
ات احلاضر يالتنمية اليت تليب حاج: "؛  عرفت التنمية املستدامة على أهنا0415عام " مستفبلنا املشرتك"والتنمية يف تقرير 

 .1"يف تلبية حاجياهتم قادمةقدرة األجيال الب املساومةدون 

 حتوالت إجياد أجل من مستقلة وطنية إرادة وفق موجهة ودائمة واعية جمتمعية عملية: "كما تعرف التنمية املستدامة أهنا
 مستمر وحتسني املعين لقدرات اجملتمع مطرد منو بتحقيق تسمح واقتصادية واجتماعية سياسية تغريات وإحداث هيكلية
 .2"فيه احلياة لنوعية

تستنزف املوارد  ودون أنمة تسعى لتحسني نوعية حياة اإلنسان ولكن ليس على حساب البيئة، افالتنمية املستدإذن 
يعترب جوهر التنمية ف وبناًء على هذاذا االستنزاف من شأنه أن يؤدي إىل فشل عملية التنمية نفسها، ألن هالطبيعية، 
 .يف املستقبل ويف مصري األجيال القادمةهو التفكري إضافة إىل البعد البيئي املستدامة 

 :مؤتمرات وقمم التنمية المستدامة -3

سنة املنصرمة وهذا على صعيد الساحة االقتصادية  07اهتمام العامل خالل  على ستحوذ موضوع التنمية املستدامةاقد 
تشر يف معظم دول العاملي النامي حيث أصبحت االستدامة التنموية مدرسة فكرية عاملية تن واالجتماعية والبيئية العاملية،

 والصناعي على حد سواء تتبناها هيئات شعبية ورمسية وتطالب بتطبيقها فعقدت من أجلها القمم واملؤمترات والندوات
 ويف اآليت سيتم التطرق ألهم احملطات التارخيية اليت مرت اها التنمية املستدامة على الصعيد الدويل؟. العاملية

                                                 
1_ Sustainable Development Report 2012, The “Swiss Statistics” series published by the Federal Statistical Office 
(FSO), P: 05. 

 املنعقد البيئية لإلدارة اخلامس العريب املؤمتر عمل أوراق ،للعراق خاصة إشارة: البيئية اإلدارة على خاص تركيز مع المستدامة التنمية الرفاعي، قدوري سحر  _2
 .32: ص، 3115 العربية، الدول جامعة :لإلدارة العربية املنظمة ،التونسية وريةهاجلم يف



 .تاامةمواجهة حتايات التنمية املسو وليااكبة تطورات النطام التجاري البني مو: التجارة الاولية:             الثانيالفصل 

 

11 

نقطة البداية بالنسبة هلذا  "حدود النمو"حتت عنوان  0453الصادر سنة  "نادي روما"تقرير  يعترب: 1432سنة  -
ففي هذا التقرير دق اخلرباء ناقوس اخلطر عن ما ميكن أن ينجم عن الوترية املتسارعة للتنمية . املفهوم اجلديد للتنمية

 شهركما مت يف . 1والضغط على النظام اإليكولوجياالقتصادية والتزايد السكاين من استنزاف للموارد وتلوث للطبيعة 
 من جمموعة خالهلا عرض مت حيث ستوكهومل، يف البيئة حول املتحدة األمم قمة انعقاد 1972 سنة من جويلية

 .االقتصادية واملشكالت البيئة بني الرتابط وضرورة االقتصادية بالتنمية اخلاصة القرارات

 إحصائية وبيانات علمية العاملية مدعما بوثائق البيئة حالة عن تقريرا للبيئة حدةاملت األمم برنامج وضع :1482سنة  -
 العاملي بامليثاق املتحدة لألمم العامة اجلمعية كما مت يف أكتوبر من نفس السنة إقرار  .بالعامل احمليط اخلطر أكدت

 والتأكيد على األخذ الطبيعة، على التأثري شأنه من بشري أي نشاط وتقومي توجيه منه اهلدف للطبيعة؛ والذي  كان
 .2اخلطط التنموية وضع عند الطبيعي النظام االعتبار بعني

مستقبلنا "بورنتالند الذي حيمل عنوان  املتحدة تقرير لألمم والتنمية للبيئة الدولية اللجنة قدمت: 1483سنة  -
 .؛ والذي أصدر أول تعريف رمسي ملفهوم التنمية املستدامة"المشترك

بالربازيل، وكان مبثابة التزكية الرمسية ملفهوم التنمية ريو دي جانيرو يف مدينة  قمة األرضمت انعقاد : 1442سنة  -
املستدامة؛ حيث أقر املؤمتر علنا على نطاق واسع بأن جودة البيئة وسالمة االقتصاد يرتبطان ببعضهما البعض على 

ضوع اجلوهري واألساسي يف كافة الوثائق الصادرة عنه، ومن كما كانت التنمية املستدامة هي املو . 3حنو ال بنفصم
 كبديل املستدامة التنمية حتقيق لكيفية واالجتماعية والبيئية االقتصادية املعايري حتدد واليت ؛"21 األجندة"وثيقة أمهها 
 .احلادي والعشرين القرن وحتديات احتياجات ملواجهة للبشرية تنموي

                                                 
، دورية علمية ثقافية حمكمة تصدر عن مركز التنوير املعريف، العدد اخلامس، شركة الدينونة نشأة وتطور مفهوم التنمية المستدامةاحي العبيد أمحد، ضرار امل_  1

 .11: ص ،3111للنشر، السودان، أفريل 
رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه حديات التنمية المستدامة، ، التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تالعايب عبد الرمحن_  2

  .01: ص، 3100 سطيف،: علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس
   .01 :، ص3111مرجع سابق،  ضرار املاحي العبيد أمحد،_  3
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 كفاءة يف الدفيئة، التحكم الغازات انبعاث من احلد إىل يهدف الذي؛ و ول كيوتوبروتوكمت إقرار  :1443سنة  -
 زيادة إىل إضافة اجلديدة واملتجددة الطاقة نظم استخدام زيادة املختلفة، االقتصادية القطاعات يف الطاقة استخدام
 .1الدفيئة الغازات المتصاص املتاحة املصبات

التأكيد على االلتزام ، مت فيه عاملي للتنمية املستدامة يف جوهانزبورغ جبنوب إفريقياانعقاد مؤمتر القمة المت  :2002سنة  -
 .الدويل بتحقيق التنمية املستدامة

عودة بروتوكول كيوتو بقوة وتوقيع روسيا عليه بعد أن عارضه الرئيس األمريكي السابق جورج بوش : 2003سنة  -
 .يذ فيما خيص االنبعاثات واالحتباس احلراري؛ فدخلت اتفاقية كيوتو حيز التنف3110بشدة سنة 

مت انعقاد قمة األمم املتحدة للمناخ يف كوبنهاغن واليت كانت هتدف إىل إجياد اتفاق جديد أقوى فعالية  :2004سنة  -
 .3103وإلزامية من بروتوكول كيوتو الذي انتهت مرحلته األوىل سنة 

ومتخض عن مناقشات هذا املؤمتر تقرير ، (20+ريو )ة املستدامة مؤمتر األمم املتحدة للتنمي مت انعقاد: 2012سنة  -
والذي مت فيه تأكيد االلتزام بالتنمية املستدامة، وضمان املسامهة االقتصادية، االجتماعية  "المستقبل الذي نريد"

: مهارئيسيني ني سريكز املؤمتر على موضوع. 2والبيئية لتحقيق مستقبل مستدام لألرض، ولألجيال احلالية واملستقبلية
كما سيتم   .اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامةو  االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر،
 .التفصيل بعض الشيء ملا جاء فيه يف طيات أهداف التنمية املستدامة

جل حتفيز وتسريع اختاذ مزيد من سبتمرب استضاف األمني العام لألمم املتحدة منتدى من أ 32 يوم يف :2013سنة  -
وما ستعكسه  3107اإلمنائية ملا بعد العام  ةجندكما حتدث عن األة، األهداف اإلنمائية لأللفياإلجراءات لتحقيق 

 .3مدى استعداد اجملتمع الدويل ملواجهة التحديات املقبلةمن 

 
                                                 

  .04: ، ص3100، رجع سابقمالعايب عبد الرمحن، _  1
2  _  The Future We Want Report, 2012,  P: 01, at URL:  
www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf  

  http://www.un.org/ar/millenniumgoals/mdgpartner.shtml: ، متوفر على الرابط2013األهداف اإلنمائية لأللفية وما بعد _  3

http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/mdgpartner.shtml
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 .أبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثاني
يف حيز التقاء  ويتجسد ذلكاالقتصاد، اجملتمع، والبيئة، : ني ثالث حماور جوهرية تتمثل يفبجتمع التنمية املستدامة إن 

بالبعد السياسي أو كاف بل وجب إحاطة هذه العناصر  مل يكنهذا أن إال . التنمية االقتصادية، االجتماعية والبيئية
اعلني سواء السلطات، املواطنني، املؤسسات، اإلدارات، اجلمعيات أو املنتجني احلكم الراشد الذي يلزم مشاركة مجيع الف

 :13رقم  هو موضح يف الشكلكما  ؛يف سريورة اختاذ القرار

  

           

 

 

 

 

 

     
وكيف أن البعد اقتصادي، بيئي واجتماعي، _ الثالثة يوضح الشكل الرتابط بني أبعاد التنمية املستدامة حيث 

 .السياسي هو املسؤول عن تنفيذ وتطبيق هذه األبعاد

 :البعد االقتصادي -1
. رفاهية الفرد واحملافظة على بيئته تنمية الدول ال تقتصر على تلبية احلاجات وتنمية املنتجات، بل أيضا تشملإن 

 :1ولذلك مبكن حتقيق التنمية املستدامة اقتصاديا من خالل احلرص على

                                                 
 .37: ، ص3100مرجع سابق،  العايب عبد الرمحن، _  1

 البعد
 يداالقتصا

 السياسيالبعد 

 .أبعاد التنمية المستدامة: 02الشكل رقم 

لتقى الدويل للتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ، املالتنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرصاحل صاحلي،  :المصدر
 .153: ، ص3111، اجلزء األول، احملور السادس، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 3111أفريل  15/11للموارد املتاحة املوافق أليام 

 البعد 
 يبيئال

 البعد
 يجتماعاال

التنمية 
 المستدامة
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 .اممنو اقتصادي مستدحتقيق  -
 .كفاءة رأس املال -
 .إشباع احلاجات األساسية -
 .قتصادية واملساواة يف توزيع املوارد واملداخيللعدالة االا -

 :البعد االجتماعي -2

وميكن حتقيق ذلك . الجتماعي للتنمية املستدامة يقوم أساسا على فكرة تنمية االنسان والرقي حبياتهإن حتقيق البعد ا
 :1من خالل العناصر املوالية

 .إخل...ضمان توفري احلاجات األساسية لالنسان من تعليم، صحة وسكن، -
 .خرىحتقيق العدالة االجتماعية بني أفراد اجليل احلايل من جهة واملستقبلي من جهة أ -
 .إشراك اجملتمع يف التخطيط ووضع القرارات واملسامهة يف تنفيذها -

 بعد 2005 سنة إدماجه حتمية جاءتكما يضاف للبعد االجتماعي بعد ثانوي أال وهو البعد الثقايف والذي 
 .2الثقايف التنوع حول الدولية االتفاقية على املصادقة

 :البعد البيئي -3

كما يضاف . املمارسات اليت تساهم يف احلفاظ على نوعية البيئة على املدى الطويليكمن البعد البيئي يف العوامل و 
 :ولنجاح التنمية البيئية املستدامة جيب توفري العناصر املوالية. هلذا البعد االسرتاتيجي البعد التقين أو البعد التكنولوجي

 .ى البيئة يف هذه املشاريعحسن اإلدارة البيئية للمشاريع اإلمنائية حبيث يدمج حمور احلفاظ عل -
 .إجراء التقييم البيئي املستمر للمشاريع التنموية -
 .إجياد قانون بيئي رادع والعمل على إنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة -

                                                 
امللتقى الدويل للتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر،  صاحل صاحلي، _  1

 .150: ، ص3111 ، اجلزء األول، احملور السادس، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر،3111أفريل  15/11للموارد املتاحة املوافق أليام 
 .نفس المرجع، العايب عبد الرمحن_  2
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كما يعترب التحسني التكنولوجي من أهم العوامل املساعدة على حتقيق االستدامة البيئية؛ وذلك من خالل  -
 .1إخل...ف، احلد من انبعاث الغازات واستخدام املوارد بشكل مكثفاستخدام تكنولوجيا أنظ

 :البعد السياسي -4

فيتمتع جهاز الدولة من ناحية باالستقالل النسيب يف  .تؤدي إىل ظهور دولة قوية وجمتمع قويالتنمية الناجحة  إن
الداخلية واخلارجية، وأن حيظى يف نفس  صنع وتنفيذ سياساته يف كافة اجملاالت، وذلك يف مواجهة القوى االجتماعية

هو الذي فاجملتمع القوي أما  .الوقت بالقبول من جانب أغلبية املواطنني فال يعتمد على القهر أساسًا إلنقاذ سياساته
منهم يتمتع أفراده ومجاعاته بقدر واسع من احلرية يف القيام بأنشطتهم اخلاصة والعامة يف إطار قواعد عامة عقالنية مقبولة 

 .2على نطاق واسع وموضع احرتام من جانب هذه الدولة

البعد اإلداري يعىن بتجسيد ودعم احلكم الراشد ومبادئه املختلفة من  يدمج معهوهناك من _إذن فالبعد السياسي 
 .إخل...شفافية، مصداقية، مشاركة شعبية،

 على التوازن احملافظة يف واملشرتكة اجلماعية املسؤوليةهناك أيضا تداعيات إلضافة البعد األخالقي الذي حيث على 
إضافة إىل االهتمام باملوارد الطبيعية االستهالكية . استغالهلا يف األجيال حق وحفظ الطبيعية باملوارد العبث وعدم البيئي

وغريها من القيم اليت  ...3واحملافظة عليها من التلوث أو الزوال سواء كانت األرض والنبات، احليوان أو خمتلف املوارد املائية
جيب زرعها يف اجملتمع واألفراد لتمكينهم من املوازنة بني مصاحلهم الشخصية واملصلحة العامة، واملزج بني مجيع أبعاد 

 .التنمية املستدامة

 

 

                                                 
   .03: ص ،3111، أفريل مرجع سابقضرار املاحي العبيد أمحد، _  1
، 3112، حمور اإلدارة واالقتصاد، 31/12/3112، 101، صحيفة احلوار املتمدن، العدد التنمية الشاملة والتنمية البشريةمصطفى العبد اهلل الكفري، _  2

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430: على الرابطمتوفرة 
مقومات حتقيق  :، امللتقى الدويل حولمن منظور إسالمي–دور البعد األخالقي في تعزيز مقومات التنمية المستدامة بضياف عبد املالك وعنرت بوتيارة، _  3

  .371-321: ص-، ص3103ديسمرب  12و 12التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة قاملة، يومي 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430
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 .تحديات التنمية المستدامة: المطلب الثالث

، لكن رغم احملاوالت واجلهود من األهداف يدالعدمن خالل آلياهتا وحمتواها إىل حتقيق تسعى مة االتنمية املستدإن 
املبذولة لتحقيق النتائج املرجوة إال أهنا ما زالت تواجه جمموعة من التحديات اليت تعيق جناح حتقيق بعضا من أهدافها 

 .والعناصر املوالية ستطرح أهم القضايا والتناقضات اليت حتول دون حتقيق التنمية املستدامة .املسطرة

 :دخول العصر الرقميالعولمة و  -1
إن التقدم التكنولوجي وبدخول العامل مرحلة االقتصاد الرقمي الذي عومل كافة جوانب احلياة سواء اقتصاديا، اجتماعيا 

فهو من جهة ميس ويقف حاجز أمام حتقيق . أو حىت سياسيا يعترب من أهم التحديات اليت تواجهها التنمية املستدامة
ستدامة ومن جهة أخرى فهو ليس مفهوم نظري كالتنمية املستدامة ميكن التحكم به، بل إنه بعضا من أهداف التنمية امل

واقع مفروض أو باألحرى فهو نتيجة وأثر للثورة التكنولوجية واملعلوماتية اليت يشهدها العامل واملتطورة بوترية متسارعة يوما 
 .عن يوم

 :جاريسياسات النظام التجاري الدولي الجديد والتحرير الت -2

األسواق أمام السلع واخلدمات إن والدة منظمة التجارة العاملية سرع كثريا من عملية حترير االقتصاد العاملي وفتح 
واهتمتها بأهنا تغلب املصاحل  ،انتقاداتعدة الدول النامية ومن بينها الدول العربية هلا قد وجهت و . س األموالو ورؤ 

وهي ترى أن حترير التجارة قد يؤدي إىل زيادة النمو، لكن ذلك ال يعين حصول  ة،التجارية على قضايا التنمية املستدام
إىل تنمية طاقاهتا اإلنتاجية  ات هيكلية يف اقتصادياهتا تؤديري البلدان النامية حباجة ماسة إىل إحداث تغيف .التنمية

ك قد يكون النمو الذي حيصل من جراء أضف إىل ذل .الصناعية والزراعية، وليس إىل حترير التجارة بال قيود أو ضوابط
 .1ا هيكليا يف اإلنتاج أو تنميتهري وال يعكس تغي حترير التجارة من طبيعة مؤقتة،

 

 

                                                 
، متوفرة 3112، حمور اإلدارة واالقتصاد، 37/12/3112، 107، صحيفة احلوار املتمدن، العدد المخاض الصعب: منظمة التجارة العالميةمنذر خدام، _ 1

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17379 :على الرابط

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17379
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 :جنوب-الالمساواة شمال -3

إن اتساع اهلوة العميقة اليت تقسم اجملتمع البشري إىل أغنياء وفقراء، والفجوة املتزايدة االتساع بني الدول الغنية والدول 
 .ة تشكالن هتديدا كبريا لالزدهار واألمن واالستقرار على املستوى الدويلالفقري 

كما أن ضعف إمكانيات الدول الفقرية وحىت النامية وتأخرها يف مواكبة الثورة التكنولوجية واملعلوماتية ال يسمح هلا 
 .1بتوفري مستلزمات التنمية املستدامة

 :ارة الرشيدةعدم االستقرار السياسي وغياب الحوكمة واإلد -4

رغم أن احلوكمة هي أحد أهم أبعاد التنمية املستدامة إال أهنا يف حد ذاهتا تواجه حتديا كبريا أمام الشركات متعددة 
اجلنسيات اليت سادت العامل وأصبحت هتدد مصاحل الدول املضيفة هلا حرصا على مصاحلها الذاتية االقتصادية، فتفرض 

صندوق النقد الدويل،  -إضافة إىل ذلك جند املؤسسات الدولية . راهتا وسياساهتا واسرتاتيجياهتاعليها إلزاميا ال اختياريا قرا
يف أغلب األحيان تفرض على الدول النامية تقنيات وجتارب وسياسات ال تتناسب  -البنك الدويل ومنظمة التجارة الدولية

 .ت القادرة على التعامل معهامع الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية هلا، ونقص الكفاءا

ومتت إعادة التذكري به يف تقرير " مستقبلنا املشرتك"هذا بالنسبة للحوكمة لكن هناك جانب آخر مت ذكره يف تقرير 
فالسباق . ، الناتج عن غياب األمن والسالم2، وهو غياب استقرار السياسات االقتصادية والتنموية"املستقبل الذي نريد"

نزاع املسلح ميثل عقبة صلبة يف طريق التنمية املستدامة، وذلك بسبب االستنزاف املريع واملستمر للموارد حنو التسلح وال
املالية والطبيعية والبشرية، واليت كان من املمكن استخدامها يف احليلولة دون اهنيار األنظمة البيئية وتدهور املوارد الطبيعية 

 .3والبشرية باإلضافة ملكافحة الفقر

 

 
                                                 

  .02: ص ،3111، أفريل مرجع سابقضرار املاحي العبيد أمحد، _  1
2_ The Future We Want Report, op.cit, 2012, P: 15. 

 .02: ص ،3111أفريل رجع سابق، م ضرار املاحي العبيد أمحد، _  3
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 .تقييم النظام التجاري الدولي الجديد في ظل تحديات التنمية المستدامة: ثالثلمبحث الا

قد شهدت فرتة مابني احلربني العامليتني األوىل والثانية اضطرابا شديدا يف العالقات االقتصادية الدولية، وبروز متغريات ل
ها سيطرة أمريكا على العامل الرأمسايل باعتبارها القوة جوهرية يف عالقات القوى االقتصادية على الساحة الدولية من أبرز 

االقتصادية والعسكرية األوىل يف العامل، وقد اختذت زمام املبادرة لتحديد اجتاهات وصياغة مالمح النظام االقتصادي 
 .العاملي مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية

حد مكونات هذا النظام االقتصادي الدويل اجلديد من خالل وسيتم يف هذا املبحث دراسة النظام التجاري الدويل كأ
 :العناصر املوالية

 .تطور النظام التجاري الدويل -
 .أثر النظام التجاري الدويل اجلديد على أبعاد التنمية املستدامة -
 .التجارة العادلة كبديل للنظام التجاري الدويل اجلديد -

 .تطور النظام التجاري الدولي: المطلب األول

لتقود العامل إىل االنتعاش جاءت بعد احلرب العاملية الثانية  (والتجارة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية) اجلات نشأة إن
 .االقتصادي والرخاء ولتكون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الدعائم األساسية لالقتصاد العاملي

منظمة  ، وذلك بقيامباستكمال حلقات النظام االقتصادي املعاصر متثل هناية القرن العشرين منعطفا تارخيياكما 
منتدى للتفاوض  شكلتبتنظيم التجارة بني الدول األعضاء و  ، واليت عنيتالتجارة الدولية احللقة األخرية يف هذا النظام

 . متعدد األطراف

 : (GATT)والتجارة  االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية -1

 التجارة عرب هذه طريق تعرتض الىت اجلمركية القيود من اخلارجية بتحرير التجارة منها الغنية اصةخ العامل دول اهتمت
 ويعترب العاملية، التجارة حترير بغرض طويل مدى زمىن وعلى كبرية جهود بذلت ذلك سبيل وىف .املختلفة الدول أسواق

 .هذه اجلهود مثرة هو "اجلات"اآلن  هاعلي يطلق والىت والتجارة للتعريفات االتفاق العام منظمة تأسيس
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للمداولة  0425دولة يف مدينة جنيف عام  32إىل مؤمتر دويل شاركت فيه دعت الواليات املتحدة األمريكية إن 
حول التجارة الدولية، ويف هذا املؤمتر مت التوقيع على اإلتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، اليت اشتملت على املبادئ 

 .واعد اليت حتكم النظام التجاري العاملي اجلديد ملرحلة ما بعد احلربواألسس والق

كما   .1عن معاهدة دولية اهلدف منها تنظيم عملية املبادالت التجارية بني الدول املتوقعة عليها تعرب اجلات اتفاقيةإن 
 الدولية التجارة حترير اهدف ا،فيه األعضاء الدول على حقوقاً والتزامات تنشئ األطراف متعددة دولية معاهدة مبثابة تعد

 السلوك تنظم الىت األطراف متعددة من املبادئ جمموعة االتفاقية وتضع التجارة حرية مبادئ أساس على ىف السلع
 وصول التجارة وتسهيل حبرية يتسم مناخ ظل ىف التجارية للمفاوضات جماالت كما تتيح املتعاقدة لألطراف التجارى

 .2البعض ضهابع ألسواق للدول السلع

اهلدف األساسي من اجلات هو حترير التجارة الدولية، وتوطيد دعائم نظام جتاري عاملي، يقوم على اقتصاد  إن
األسواق احلرة واملفتوحة، وبناءاً على هذا فقد كان يفرض على كل دولة تنظم إىل اجلات أن تلتزم بالسعي اجلاد واملستمر 

تصديرًا واسترياداً، كما كان الغرض هو العمل على إلغاء  ،فروضة على جتارهتا اخلارجيةوالتدرجيي بإزالة كافة احلواجز امل
القيود اجلمركية على التجارة الدولية واالستمرار يف إجراء مفاوضات متعددة األطراف بصفة دورية لتحقيق هذا الغرض، 

 .3ت إىل املنظمة العاملية للتجارةلكن  احلاجة استدعت أكثر من ذلك فكانت هناك عدة جوالت سبقت حتول اجلا

 :جوالت المفاوضات التجارية متعددة األطراف -2
، أي منذ تاريخ التوصل إىل 1444-1443خالل الفرتة انعقدت  جوالت املفاوضات التجارية متعددة األطرافإن 

كما هي مت عقد مثانية اتفاقيات   ياإلطار العام التفاقية اجلات األصلية وحىت التوقيع على الوثيقة النهائية جلولة أورجوا
 .13اجلدول رقم  موضحة يف

 

                                                 
1  _  Hubert Martini et Ghislaine Legrand, Commerce International, 2010, 3eme edition, Dunod, Paris, P: 02. 
2_ Organisation  Mondial du Commerce, division de l’information et des relations avec les medias, 2001, 2eme Edition, 
Genève, Suisse, p04. 
3 _  Hubert Martini et Ghislaine Legrand, OP.CIT, 2010, P: 03. 
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 .جوالت المفاوفات التجارية متعددة األطراف: 02ول رقم الجد
عدد  التاريخ الجولة

 المشاركين
قيمة التجارة 

المحررة بالمليار 
 دوالر أمريكي

خفض  الموضوعات األساسية للجولة
 التعريفات

متوسط 
خفض 
 التعريفة

 %23 %12 ختفيض التعريفات اجلمركية 01 32 0425 جنيف

 ختفيض التعريفات اجلمركية غري متاح 32 0424 آنسي

 ختفيض التعريفات اجلمركية غري متاح 21 0470 توركواي

 ختفيض التعريفات اجلمركية 3.7 31 0471 جنيف

-0411 ديلز
0410 

ختفيض التعريفات اجلمركية وتنسيق  2.4 31
 اتفاق التعريفة مع دول أوروبا

 %27 %71 ادة لإلغراقالتعريفات اجلمركية املض 01 13 0415-12 كيندي

إجراءات غري مجركية يف إطار و  تعريفات 077 013 0454-52 طوكيو
 العالقات التجارية

22% 22% 

 
 األوروغواي

11-0442 037 
عدد و 

الدول 
 املوقعة
005 

إجراءات غري مجركية، الزراعة، : تعريفات 577
املالبس واخلدمات، محاية و  املنسوجات

قيام و  االستثمارو  حقوق امللكية الفكرية،
 منظمة التجارة العاملية

21% 32% 
إىل 

21% 

مصر،  اجلامعي، الفكر دار الطبعة األوىل، ،الخدمات مجال في الجات إتفاقية وفق الدولية التجارة تحرير العزيز، عبد حممود رانيا: المصدر
 .04-05: ، ص،ص2008

 :OMCمنظمة التجارة الدولية  -3
حيث كانت تفتقر إىل األجهزة الدائمة اليت متيز املنظمات  ،ة باملعىن املتعارف عليهاجلات منظمة دولي شكلمل ت
 .املنظمة العاملية للتجارةوإعالن قيام عملت دورة األوروغواي على تدارك هذا الوضع بإنشاء  هلذا السبب الدولية،
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 :نشأة منظمة التجارة الدولية ومفهومها -3-1
-0411لة األوروغواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف اليت عقدت للفرتة من إن من أبرز النتائج الرئيسية جلو 

أفريل  07هو اعتماد الدول املشاركة فيها االتفاقات والقرارات اليت أسفرت عنها اجلولة يف اجتماعها املنعقد يف  0442
 .04471جانفي  0ق يف يف مراكش باملغرب إنشاء منظمة التجارة العاملية، واليت دخلت حيز التطبي 0442

 Organisation وبالفرنسية ،World Trade Organisation (WTO) اإلجنليزيةاللغة ب منظمة التجارة العامليةتسمى 

Mondiale de Commerce (OMC) . 

هي منظمة عاملية مقرها مدينة جنيف يف سويسرا، مهمتها األساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكرب قدر من 
 .2اليسر واحلرية وهي املنظمة العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني األممالسالسة و 

هي عبارة عن إطار قانوين ومؤسسي لنظام جتارة متعدد األطراف تلزم الدول املنضمة إليها مبجموعة من قواعد العمل ف
ومتتد هذه القواعد لتشمل السياسات الداخلية املؤثرة يف التجارة  ،يةيف جمال التجارة الدولية واالستثمار وامللكية الفكر 

العاملية مثل إجراءات دعم السلع واخلدمات اليت تدخل يف جمال التجارة أو القيود والرقابة على اجلودة ورفع القيود اجلمركية 
 هذه املنظمة هي الوريث القانوين التفاقيات واحلماية اليت تقدمها الدول لصناعاهتا، وتطبيق قوانني امللكية الفكرية، وتعترب

 .3اجلات وهي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتني املالية واإلدارية، وغري خاضعة ملظلة األمم املتحدة

 :مبادئ منظمة التجارة الدولية وأهدافها -3-2

 0447وبداية عام  0442عام بعد  -إن أهم ما مييز التحول يف النظام التجاري الدويل حنو نظام احلرية التجارية أنه
قد مشل حترير التجارة ليس فقط يف جمال السلع الصناعية، بل مشل أيضا السلع الزراعية  -وبإنشاء منظمة التجارة العاملية 

 . والسلع الصناعية األخرى مثل املنسوجات واملالبس

                                                 
1

، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر، عمان، 3101، العربي قتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصادآليات العولمة االهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،   _
 .األردن

2 _  Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition, Genève, 
Suisse 2001,P 14. 

 .330: ، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيق،  ص3101، التجارة الدوليةمرياندا زغلول رزق،   _3
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ادية الدولية، ويطبق حترير جتارة اخلدمات هذا باإلضافة إىل جتارة اخلدمات اليت تعترب نقطة حتول يف العالقات االقتص
مبدأ التحرير التدرجيي وتشمل جتارة اخلدمات على اخلدمات املصرفية والتأمني وسوق املال والنقل الربي والبحري واجلوي 
واملقاوالت والسياحة واالتصاالت السلكية والالسلكية واخلدمات املهنية مثل مكاتب االستشارات الفنية واخلدمات 

، فقد مشل التحول يف النظام التجاري الدويل التحرير والتنظيم واحلماية للملكية األدبية والفنية ذلكإضافة إىل  .ملهنيةا
  .والصناعية، وكذلك حترير قوانني االستثمار من القيود ذات األثر على التجارة الدولية

جمموعة  ، وينطوي ضمن هذا اهلدفعالميةال التجارة تحريريتجسد يف  للمنظمة سيرئيال هدفال أن القول ميكن
 :1، ميكن ذكر أمهها يف اآليتملبادئمن ا

وينطوي هذا املبدأ على عدم التمييز بني الدول األعضاء يف املنظمة، أو  :أو الدولة األكثر رعاية مبدأ عدم التمييز -
-لد لبلد آخر يستفيد منها فأي ميزة جتارية مينحها ب. منح رعاية خاصة إلحدى الدول على حساب الدول األخرى

 . باقي الدول األعضاء -دون مطالبة

( اليت تفتقر إىل الشفافية)يقصد اهذا املبدأ االعتماد على التعريفة اجلمركية وليس على القيود الكمية  :مبدأ الشفافية -
  .أي أن تكون التعريفة حمددة على الكيف إذا اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية

وهذا املبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العاملية هي اإلطار التفاوضي املناسب لتنفيذ  :فاوضات التجاريةمبدأ الم -
 . األحكام أو تسوية املنازعات

أي منح الدول النامية عالقات جتارية تفضيلية مع الدول املتقدمة، وذلك اهدف  :مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية -
 . يف التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من العمالت األجنبيةدعم خطط الدول النامية 

يقضي هذا املبدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو  :مبدأ التبادلية -
  .ختفيضها، ولكن يف إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس التبادلية

                                                 
، أطروحة دكتوراه يف 3100، (مصر -الجزائر)دراسة حالة - كاساتها على قطاع التجارة الخارجيةوانعمنظمة التجارة الدولية حممد الطاهر سعودي،   _1

 .41 :ص ،تنمية اقتصاد: ية، ختصصقتصادالعلوم اال
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 (:2013-1446)نظمة التجارة الدولية  المؤتمرات الوزارية لم -4
 نتائج جولة وتطبيق لتحقيق اآلليات وإحدى املنظمة أجهزة يف سلطة أعلى العاملية التجارة منظمة مؤمترات تعترب

 ما وتقييم القضايا املطروحة لبحث سنتني كل األقل على مرة الوزاري املؤمتر عقد على املنظمة اتفاق وينص ألوروجواي،
واجلدول املوايل يوضح  .هذا الشأن يف الضرورية القرارات واختاذ الدولية التجارة حترير خبصوص املنظمة دافأه من طبق

 .3102حىت سنة  0441منظمة التجارة الدولية  منذ سنة املؤمترات الوزارية اليت عقدهتا مجيع 

 (.2013-1446)المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة الدولية : 03الجدول رقم 

 المؤتمر أهم ما جاء فيه

، 0441ديسمرب  02إىل  01عقد أول مؤمتر وزاري للمنظمة العاملية للتجارة يف سنغافورة من 
وذلك وفقا ألحكام االتفاقية املنشأة هلذه املنظمة اليت تقضي بعقد  أي بعد سنتني من نشأة املنظمة،

متت و  بلد عضو اها، 031املؤمتر ممثلو  قد شارك يف هذاو  املؤمتر الوزاري مرة كل سنتني على األقل
  .مناقشة جدول أعماهلا خالل السنتني األوليني

 المؤتمر الوزاري األول سنغافورة
1446 

ملناقشة موضوعني  يف جنيف بسويسرا، عقد املؤمتر الوزاري الثاين 0441ماي  31إىل  01من 
. وروجواي وموضوع التجارة اإللكرتونيةأساسيني أال ومها الرتكيز على حسن تنفيذ اتفاقيات جولة األ

 اإلقليمية التجارة واتفاقية الصناعية، السلع على التعريفة اجلمركية كما تناول مواضيعا أخرى كخفض
 .التكنولوجيا ونقل واملديونية التجارة وموضوع

المؤتمر الوزاري الثاني جنيف 
 1448 بسويسرا

ديسمرب من سنة  12نوفمرب و 21سياتل بني انعقد ثالث مؤمتر وزاري للمنظمة يف مدينة 
خالفات حادة بني  بسبب نشوبدولة، لكنه فشل  027، حيث شارك يف هذا املؤمتر 0444

الدول النامية من طريقة صنع القرار داخل  استياء و  أ واالحتاد األوريب حول موضوع الزراعة.م.الو
املؤمتر  لذلك فإّن فشل هذاح عن مواقفها وجتميد سعيها لإلفصا وذلك بعزلة الدول النامية املنظمة 

 .يعترب جناحا للدول النامية

لمؤتمر الوزاري الثالث سياتل ا
 أ.م.بالو

1444 

اشتمل عمل هذا املؤمتر جمموعة من املوضوعات منها النفاذ إىل األسواق للسلع غري الزراعية 
طار الزمين ما حدد الربنامج اإلومكافحة اإلغراق واالتفاقيات التجارية االقليمية ودعم األمساك ك

لالنتهاء من التفاوض على نظام فض املنازعات، ومل تشهد املرحلة اليت أعقبت مؤمتر الدوحة كثريا 
 . من التطورات باستثناء موضوع امللكية الفكرية والصحة العامة اللتان مت االعالن عنها يف هذا املؤمتر

 الدوحةبالمؤتمر الوزاري الرابع 
 2001مبر نوف 4-14
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ومت يف هذا املؤمتر تسليط الضوء على االقتصاديات العربية يف ظل منظمة التجارة الدولية ولقد 
ناقش مواضيع التنمية، املنتجات الزراعية ومشل النقاش كذلك مواضيع التجارة واالستثمار واملديونية 

  .والتمويل والدول األقل منوا

المؤتمر الوزاري الخامس 
 يك سبتمبرالمكس بكانكون

2003 
دولة  وناقش موضوع الدول األقل منوا اليت تطالب من أمد بعيد  024لقد شارك يف هذا املؤمتر 

 3102بإعفاء صادراهتا كليا من التعريفات واحلصص اجلمركية ولقد مّت يف هذا املؤمتر حتديد عام 
 إلهناء املساعدات التصديرية الزراعية 

 المؤتمر الوزاري السادس بهونج
 2003جانفي  13كونج 

انعقد  هذا املؤمتر حتت عنوان النظام التجاري املتعدد األطراف والبيئة االقتصادية العاملية احلالية 
ومتيز بكونه اجتماعا تنسيقيا وإداريا وفق ما تفرضه القوانني الداخلية، ولقد تناولت النقاشات عالقة 

ؤسساتية مبنظمة العمل الدولية إضافة إىل قضايا أخرى املنظمة بأجندة العمالة الدولية وبعالقتها امل
مثل تنامي عدد االتفاقيات التجارية الثنائية واالقليمية خارج إطار املنظمة، ولقد شارك يف هذا 

  .مشاركة ومشارك من منظمات اجملتمع املدين يف العامل 711االجتماع ما يقارب 

 24المؤتمر الوزاري السابع 
 2004ديسمبر  2-نوفمبر

انعقد هذا املؤمتر يف فرتة يواجه فيها االقتصاد العاملي أزمات متعددة، وتواجه املنطقة العربية 
مرحلة مفصلية تشهد فيها ثورات وحركات شعبية تطالب بتغيري الواقع السياسي، ويف هذا اإلطار 

وهو تكريس دولة عربية حتدي أساسي  03يطرح أمام أعضاء منظمة التجارة العاملية ومن ضمنهم 
مسارات التفاوض حول التجارة العاملية وقواعد التبادل التجاري لتعزيز ضمان األمن الغذائي وحتقيق 

  .التنمية االقتصادية املستدامة

المؤتمر الوزاري الثامن بالقاهرة 
 2012جوان  26-24مصر 

لكنه  .العاملية للتجارةسبل تعزيز التجارة العادلة يف إطار املنظمة كان من املنتظر أن تناقش فيه 
ألف مليار  بقيمةقدر وبعد مفاوضات شاقة أنقذ منظمة التجارة العاملية من الفشل، باتفاق شامل 

تعهد خبفض دعم )الزراعة : أساسيةيف ثالثة جماالت متثلت تضمن الربنامج سلسلة إجراءات  ،دوالر
سوم اجلمركية للسلع اآلتية من الدول استثناءات متزايدة من الر )واملساعدة على التنمية ( الصادرات

 .وتسهيل املبادالت الذي يعين خفض اإلجراءات البريوقراطية على احلدود( األقل تقدما

المؤتمر الوزاري التاسع ببالي 
 2013اندونيسيا ديسمبر 

 :على املراجع املوالية من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
دراسة حالة آثار التحرير التجاري على ظاهرة الفقر في –ية على ظاهرة الفقر في الدول النامية آثار سياسات تحرير التجارة الدول عامر عبد اللطيف،

 العلوم املستدامة، كلية والتنمية دويل اقتصاد االقتصادية، فرع العلوم يف املاجستري شهادة على احلصول متطلبات ضمن مقدمة رسالةالمغرب العربي، 
 .71-25: ص-، ص3100اجلزائر، : شورة، سطيفالتسيري، غري من وعلوم االقتصادية

 العلوم كلية لنيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، أطروحة ،االقتصادية العولمة ظل في الدولية للتجارة الجديدة االتجاهات حممد، حشماوي
 .041-017: ص-ص ، 2006 منشورة، غري اجلزائر، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية
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ديسمرب  17، 7360 :العدد االقتصادية،: ، مقال من جريدة العرب االقتصادية اليومية"على محادثات منظمة التجارة في بالي الفشل يخيم"
  http://www.aleqt.com/2013/12/05/article_805187.html:   ، متوفرة على الرابط3102

، متوفرة 3102 ديسمرب 08 ، الرياض،2775: العددعكاظ،  : ، مقال من جريدة الرياض اليومية"اتفاق ينقذ منظمة التجارة العالمية من الفشل"
  Con20131208660205.htmhttp://www.okaz.com.sa/new/Issues/201/31208: على الرابط

 .12، 12:، صص ،3111فيفري  املركز الوطين للسياسات الزراعية، ،المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج حممود ببيلي،
   /http://www.wto.org  لمنظمة التجارة الدوليةاملوقع الرمسي 

  http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization#Ministerial_conferences: لويكيبيديا على الرابطوموقع ا

 .د التنمية المستدامةأثر النظام التجاري الدولي الجديد على أبعا: المطلب الثاني
سيتم يف هذا العنصر تقييم النظام التجاري الدويل اجلديد يف ظل حتديات التنمية املستدامة؛ وذلك من خالل دراسة 

 . اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا: آثار التحرير واالنفتاح التجاري على مجيع أبعاد التنمية املستدامة

 :تحرير واالنفتاح التجارياآلثار االقتصادية لل: البعد االقتصادي -1

 أجل ومن املنشودة، االقتصادية التنمية حتقيق وسائل من وسيلة التجاري االنفتاح سياسة وتطبيق تبين مسألةتعترب 
ولكن . لالنضمام إىل منظمة التجارة الدولية وتطبيق خمتلف سياسات التحرير الصادرة عنها الدول من ثريتسعى الك ذلك

حيث زاد حجم التجارة  ؛األخرية جلات ومنظمة التجارة العاملية يف حترير التجارة الدولية خالل العقوداتفاقيات ارغم جناح 
معدل منو سنوي فاق النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، غري أن ذلك قد  االدولية بشكل مستمر وغري مسبوق حمقق

 :للجدل الدويل، وتتمثل يف العناصر املوالية جمموعة من أهم القضايا غري املرغوب فيها واملثرية أثار

  (:تشوه األسعار الزراعية)تجارة غير عادلة  -1-1
تعد التنمية غري العادلة والناجتة عن التجارة غري العادلة أحد أخطر األبعاد اليت تواجهها الدول النامية جراء سياسات 

أفرز إلغاء الدعم الزراعي مما أدى إىل ارتفاع األسعار خاصة  حترير جتارة السلع الزراعيةفمثال . التحرير واالنفتاح التجاري
 : 1بالنسبة للمواد األولية وهذا االرتفاع يأيت من ناحيتني

                                                 
التسيري، جامعة  ية وعلومقتصاد، كلية العلوم االدراسة حالة الجزائر –ية الحالية قتصادتطور التجارة الخارجية في ظل التحوالت االشرفاوي عائشة،   _1

 .21: ص، 3110غري منشورة، اجلزائر، 

http://www.aleqt.com/2013/12/05/article_805187.html
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131208/Con20131208660205.htm
http://www.wto.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization#Ministerial_conferences
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ملنتجي السلع   تقدم الدول املختلفة وخاصة يف الدول املتقدمة دعمًا متفاوتاً : انخفاض الدعم الزراعي :أولهما -
وهة وال تعكس الكلفة االجتماعية احلقيقية وتؤدي هذه السياسات إىل الزراعية مما يعين أن أسعار هذه السلع مش

  .خلق فائض عرض يف األسواق يضغط باستمرار على أسعارها حنو االخنفاض

وهذا ما يؤدي إىل اخنفاض املعروض من املنتجات الزراعية الذي قد  :حصول المزارعين على أسعار أقل: ثانيهما -
 .يرفع من أسعارها العامليةو  ة يف الدول األوروبية مما يزيد الطلب عليهاخيفض من أسعارها احمللية وخاص

أن تكون التجارة احلرة  من الطبيعي ،يف ظل هذه الفجوة الكبرية يف الدعم الزراعي بني الدول املتقدمة والدول النامية
ملزارعي الدول النامية لعدم عادلة بالنسبة وال منصفة غري يف السلع الزراعية القائمة وفقًا ملبادئ منظمة التجارة العاملية 

بسبب تدفق السلع الزراعية املدعومة من الدول املتقدمة وممارسة ما يعرف بتجارة اإلغراق يف أسواق  قدرهتم على املنافسة
 .الدول النامية

  (:اتساع فجوة الدخل)جنوب -عدم المساواة شمال -1-2

 البالد يفهتا ومستويا املتقدمةد البال يف املعيشة مستويات بني الفجوة على ءللقضا الدعوةب التجاري االنفتاح مؤيدو لقد أكد
بعد مرور ما يقارب الستة عقود على قيام منظمة التجارة العاملية ، ولكن بفي ذلك حرب على ورق، فالنامية أو املتخلفة

ح التجاري وما جيلبه من حتسن يف رفاه اتضح أن وعد تقليص الفجوة بني أغنياء وفقراء العامل من خالل التحرير واالنفتا 
 . 1رض الواقعأالدول مل يتحقق على 

 منها تستفيدف ؛الدول بني الدخول يف التباين زيادة هي التجاري االنفتاح لسياسة السلبية النتائج بني منإذن ف
 النمو زيادة يف االنفتاح عملية تساهم أن نظريا املفروض منرغم أنه  الفقرية،و  املتوسطة من بكثري أكثر الغنيةاجملموعات 

  .2الكثري من الدول يف عمليا ينجح مل ما وهذا عنهم، الديون وختفيف الفقراء أوضاع وحتسني

بالرغم من جناح اجلات ومنظمة التجارة العاملية يف توسيع حجم التجارة الدولية إىل بناًء على ذلك ميكن القول أنه 
 هذه أيضا سامهتإال أهنا  ن سبعني ضعفاً مقارنة مبستوياهتا عند تأسيس اجلات،مستويات غري مسبوقة وصلت إىل أكثر م

                                                 
1

 .211: ، ص1222العدد الثامن،  ، جملة الباحث،الوجه اآلخر: سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئةعبدوس عبد العزيز، _  

2
 .077: ، صنفس المرجع   _
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الفجوة بشكل كبري خالل فرتة التحرير واالنفتاح هذه تزايدت ف. واالقتصادية االجتماعية املساواة عدم منو يف الزيادة
ملنتجني اعلى حساب الدول النامية وصغار لصاحل الدول الكبرية املتقدمة وشركاهتا عابرة احلدود  توحتيز ، التجاري الدويل
  .واملزارعني فيها

  (:أزمة أسعار السلع) منافسة غير تامة -1-3
وما نتج عنها من منافسة غري منظمة يف أسواق ( اخلصخصة وإلغاء القواعد والتشريعات)أدت التوجهات التحررية 

كبرية يف حدة املنافسة مما أدى إىل هتاوي يف   السلع خالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن السابق إىل زيادة
أدى وقف سياسات التدخل يف األسواق الدولية يف أعقاب الثمانينات وبرامج اإلصالح كما . األسعار حنو احلضيض

االقتصادي ألسواق السلع يف التسعينات من القرن املاضي اليت اتبعت يف الدول النامية إىل ترك هذه القطاعات اإلنتاجية 
خاصة صغار املنتجني ليواجهوا بأنفسهم السباق على األسواق، وأدى عدم االستقرار يف أسعار هذه السلع إضافة إىل و 

 .ميلها لالخنفاض املستمر يف األجل الطويل إىل مواجهتهم حالة من عدم التأكد والعسرة

ميكن أن تعكس الكلفة احلقيقية  من الواضح إذن أن األسعار السوقية احلرة حتت هذه الظروف السوقية املشوهة ال
ن احلاجة ماسة لتجارة دولية أكثر إنصافًا تضمن هلؤالء املنتجني حدًا أدىن من األسعار املستقرة اليت أملنتجات املزارعني و 

 .تعكس الكلفة االجتماعية والبيئية احلقيقية ملنتجاهتم

 :رياآلثار االجتماعية للتحرير واالنفتاح التجا: البعد االجتماعي -2
 يفرتض بالتايل فهي كفاءة، أكثر بشكل املوارد ختصيص إعادة على عملي التحرير واالنفتاح التجاري نمن املفروض أ

سيتحقق الرفاه االقتصادي واالجتماعي للمجتمع   كنتيجة لذلك  وبالتايل االقتصادي، النمو معدالت زيادة يف تساعد أن
ولكن يبقى السؤال . الفقر ظاهرة من احلدستوى معيشة األفراد و ككل من خالل خلق فرص العمل اجلديدة وحتسني م

 ما مدى فعالية النظام التجاري الدويل اجلديد يف حتقيق ذلك؟ : املطروح
 : تفشي ظاهرة الفقر -2-1

 أنه إال الوقت، بنفس والفقراء األغنياء على تؤثر اأهن وهي ،له االنتباه من بد ال التجارة لتحرير توزيعية آثار هناك
 التجارة، حترير عن الناتج الدخل توزيع إعادة فرتات حتمل من ميكنهم ما واملوارد الثروة من ميتلكون األغنياء كون بسببو 

 .االقتصادية بالتقلبات للتأثر عرضة أكثر فهم الكايف، واملادي البشري املال رأس الفقراء ميتلك ال بينما
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 :1أمهها قنوات عدة اللخ من الفقراء على التجاري االنفتاح سياسة تؤثرو 
 الفقراء يستهلكها اليت املستوردة االستهالكية السلع أسعار ختفيض عن ينتج حيث ؛ااه املتاجر السلع أسعار تغيري -

 فرص تزداد أن وميكن الفقراء قبل من املصدرة السلع أسعار ترتفع أن ميكن كما هلم، احلقيقي الدخل يف زيادة
 .الدولية قاألسوا إىل النفاذ يف مهتمنتجا

 ااه املتاجر السلع إنتاج يف املستخدمة (املال رأس مع املاهرة وغري املاهرة العمالة)ج اإلنتا  لعوامل النسبية األسعار تغري -
 .هلم املتاحة العمل وفرص الفقراء دخل على يؤثر مما

 برامج على اإلنفاق على كومةاحل قدرة من يقلل مما املستوردات على اجلمركية الضرائب من احلكومية اإليرادات تراجع -
 .الفقراء وتأهيل دعم

 وهو البشري املال رأس تكوين على التأثري فيها مبا االقتصادي النمو على والتأثري واإلبداع االستثمار حوافز تغري -
 .الفقر وحماربة النمو زيادة يف األساسي العنصر

 :ارتفاع نسب البطالة -2-2
، واليت مل تتمكن سياسة العمالة الداخلية من حل مشكالت البطالةري يف ظل سياسات االنفتاح والتحرير التجا

مع تزايد العجز اجلاري يف ميزان املدفوعات ورغم التدفق الواسع  ولكن. ألجنيب املباشرابتشجيع االستثمار  اينبغي جتنبه
جية تكفي بسدادها وجاء هذا نسبيا للقروض اخلارجية فإهنا مل توظف مبا يستجيب لألولويات القومية وخيلق طاقات إنتا
 .2قتصاديالتضخم يف املديونية رغم تعاضم موارد النقد األجنيب وتوسع قنواته يف سنوات االنفتاح اال

حيث تعترب اهلجرة أحد إفرازات  .ختالل هيكل العمالة مع هجرة العمالة املاهرة واملتخصصة إىل اخلارجازاد كما 
 .املهارات الفنية واخلربات التكنولوجية واحلرفية اخلاصة ي إىل استنزافسياسات االنفتاح التجاري، واليت تؤد

 :اآلثار البيئية للتحرير واالنفتاح التجاري: البعد البيئي -3
 لعملية الالزمة الضرورية املوارد على احلصول مث ومن للتصدير، أكرب فرصا للدول تتيح التجارة حريةمن املفرتض أن 

 معارضة آراء ولكن الواقع أثبت عكس ذلك؛ فهناك . البيئة نوعية حتسني مث ومن املعيشة ستوىم ورفع االقتصادية التنمية

                                                 
 :امللكية العلمية اجلمعية ،األوروبي واالتحاد األردن بين الشراكة التفاقية واالجتماعية االقتصادية اآلثار دراسة البخيت، يزنو  النعيمات السالم عبد _  1

 .12: ص  ، 2005 األردن،
 .077، 072: ، ص، ص3101، مرجع سابقعبدوس عبد العزيز، _   2
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 تكونف سو  التجاري االنفتاح لسياسة الدول تباعا أن يرون حيث البيئة، على اجيابية آثار من هلا وما التجارة حلرية متاما
 :1ية املواليةاآلثار السلب جند حججهم مجلة ومن البيئة، على وخيمة نتائج له

 وعن النامية، الدول إىل املتقدمة الدول من البيئية والتدابري السياسات آثار نقل إىل التجاري االنفتاح سياسة ؤديت -
 .األخرية هذه إىل الصناعي التلوث ينتقل طريقه

 كاسبامل على لاحلصو  إىل تسعى اليت النامية الدول مسئويل لعابأسالت  الصعبة لعملةل هاجلبالتجارة و  حترير إن -
 واملنتجات اخلشب تصدير يف طمعا الرعي أو الزارعة أجل من واألشجار الغابات اقتالع حساب على حىت ،املادية

 .وغانا تايلنديا يف فعال حصل ما وهذا ،ةاحليواني
 الكيماوية واألمسدة احلشرية املبيدات استخدام على املنافسة مث ومن املنافسة، زيادة إىل يؤدي التجارة حتريرإن  -

التصحر وتلوث املياه  بظاهرة يعرف ما إىل يؤدي قد مما الزراعية، وغري الزراعية األراضي استخدام يف والتوسع
 .الصاحلة للشرب

 :اآلثار السياسية واإلدارية للتحرير واالنفتاح التجاري: البعد السياسي واإلداري -4
ة واإلدارية والتحكم يف سلطة اختاذ القرار؛ وميكن توضيح ذلك يؤدي االنفتاح التجاري بصفة عامة إىل التبعية السياسي

 :باختصار من خالل العناصر املوالية
في عهد االنفتاح قد صارت تابعة تبعية كاملة للمركز الرأمسايل العاملي، ف ؛وقوع االقتصاديات الضعيفة يف فخ التبعية -

ابع وتدخل صندوق النقد الدويل ضامنا لتدفق قروض ه شاهدا على جتربة التحديث التذقد كانت سنوات األزمات هلو 
ن اخلارج مرتاض قفاال .احلكومات واملصارف العاملية اهدف فتح االقتصاد أمام صادرات ورؤوس أموال املركز الرأمسايل

، أصبح الوجه اآلخر لعجز البناء االقتصادي التابع، حيث يؤدى عجز ميزان املدفوعات إىل اللجوء لالقرتاض اخلارجي
يتدخل فالقرتاض من جديد لعالج العجز، ل ومن مثإىل تراكم أعباء خدمة الدين من أقساط وفوائد،  مما يؤدي

                                                 
 :مت االعتماد على املراجع املوالية_  1

 .077، 072: ، ص، ص3101، نفس المرجععبدوس عبد العزيز، 
 امللتقى، الجزائري الوطني االقتصاد تنافسية على وتأثيرها الدولية التجارة في البيئية المعايير إشكالية ضبطسفيان بن عبد العزيز وعبد السالم خملويف، 

م االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة كلية العلو ،  االجتماعية والعدالة املستدامة التنمية رهانات ظل يف االقتصادية املؤسسة سلوك حول الدويل العلمي
 .75: ، ص2012 نوفمرب 30و 31 يومي ،اجلزائر :ورقلة
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الصندوق لعالج عجز املدفوعات وتسهيل االستدانة من اخلارج مث إلعادة جدولة الدين، وتكون النتيجة تكريس 
 .التبعية

 هاجتذبتاالفنية لتشغيله بعد أن اإلدارية و ر إىل اخلربات اجلهاز احلكومي وشركات القطاع العام تفتقعندما يصبح  -
سينشىئ هذا نوع من التبعية الفنية واإلدارية تبعية األجهزة احلكومية وشركات  ستثمار األجنيب واملشرتكشركات اال

 .1القطاع العام لالستثمار األجنيب املباشر
منة ال يستهان اها على توجيه السياسات االقتصادية تكتسب نفوذا وهي يؤدي االنفتاح إىل ظهور مراكز قوى جديدة -

 .ووضع القرارات العامة
صورا عديدة مثل استغالل النفوذ السياسي واإلداري،  واليت تأخذ" الطفيلية ي األنشطةتفش"يؤدي االنفتاح إىل  -

زمات، ألااين، وتضخيم واالرتشاء، والتواطؤ مع القطاع اخلاص على حساب القطاع العام، واملضاربة يف األراضي واملب
واالجتار يف السوق السوداء، والتهريب، والتهرب من دفع الرسوم والضرائب اجلمركية، واالستيالء على أموال الدولة 

إجراء احلسابات االقتصادية  واليت من بني أبسط ما يرتتب عنها عدم القدرة علىظواهر بالغة اخلطورة، ال منوغريها 
 .2ك احملتمل لالقتصاد القومياملعتادة والتنبؤ بالسلو 

استمرار التجارة احلرة حتت ظروف سوقية غري مواتية تتسم حباالت الفشل السوقي ميكن أن فإن  على هذا األساس
واالستقرار العام سواًء االقتصادي واالجتماعي أو حىت البيئي  رفاهالبداًل من حتسني  تمع واالقتصاد ككليلحق الضرر باجمل

بديل مفضل للتجارة احلرة يف ظل انتشار حاالت الفشل هذه، وذلك من خالل  يبدأ البحث عنهنا ومن . والسياسي
كرب على النفاذ ألسواق دول الشمال ضمن شروط أتوفري ظروف جتارة بأسعار أكثر استقرارًا وبيئة أعمال داعمة وقدرة 

 .جتارة عامة أكثر تفضيالً 

 

 

                                                 
، متوفر على 3111نوفمرب  34 ، 0524، جملة احلوار املتمدن، حمور اإلدارة واالقتصاد، العدد سياسة االنفتاح االقتصادي ونتائجهعبد احلميد راشد، _  1

 .3102جانفي  11 :، تاريخ االطالع http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82061: الرابط
 .نفس المرجع _  2
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 .لنظام التجاري الدولي الجديدالتجارة العادلة كبديل ل :المطلب الثالث

بعد فشل النظام التجاري الدويل اجلديد ظهرت حركة التجارة العادلة كبديل وحل لتجاوز آثار االنفتاح والتحرير 
؛ من شىت صور الظلموالذين يعانون صغار املنتجني من املزارعني واحلرفيني يف الدول النامية التجاري السلبية خاصة على 

هل م على أيدي كبار التجار واملستوردين الذين يشرتون منهم منتجاهِتم بأسعار خبسة مث يبيعوهنا يف حيث يتم استغال
، مما جعل هؤالء املنتجني بعيدين عما حيدث  يف يالتجار  واالنفتاح تحريرالاألسواق الدولية بأسعار مرتفعة يف ظل نظام 

 التجارة العادلة من أهم قضايا التنمية املستدامة، وسيتم التعرف على كما تعترب  .األسواق العاملية، فازدادوا فقرًا وهتميشاً 
 :ماهيتها من خالل العناصر املوالية

 :مفهوم التجارة العادلة -1
ألهنا أتت معارضة للتجارة احلرة أو كحل " التجارة البديلة"لقد كان أول ظهور للتجارة العادلة يف الستينات مبصطلح 

قد تأسست جامعة التجارة و . 1يف الثمانينات fair-trade" التجارة العادلة"لك مصطلح بديل هلا، مث اختذت بعد ذ
ويف الواليات املتحدة استخدمت الشركات والنقابات . لتقييد الواردات من الدول األجنبية 0110العادلة يف بريطانيا عام 

 .2ن املنافسة غري العادلةم ة صغار املنتجني واملزارعنيحلماي" التجارة العادلة"العمالية قوانني 

تتطلب قدر أكرب من العدالة يف  ، كماصطلح إىل شراكة جتارية مبنية على احلوار والشفافية واالحرتامهذا امليشري 
التجارة الدولية، ومبا يساهم يف التنمية املستدامة عن طريق عرض شروط جتارية أفضل وتأمني حقوق املنتجني والعمال 

 . اجلنوب دول املهمشني وخصوصا

                                                 
1_ Abdelaziz BELAIDI, Le Commerce Equitable: une opportunite pour les artisans et petits producteurs, 
Université Paris-Dauphine, Site: www.dauphine.fr  
2
_ Robert Skidelsky, Why fair trade?, Project Syndicate: London, March 2012, URL: http://www.project-

syndicate.org/commentary/why-fair-trade  

http://www.dauphine.fr/
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-fair-trade
http://www.project-syndicate.org/commentary/why-fair-trade
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على كيفية توفري فرص وسبل جيدة للمنتجني يف الدول النامية لبيع سلعهم  اتقوم فكرة التجارة العادلة أساسو 
من األسعار العاملية، وتقليل حاالت االستغالل اليت يتعرض هلا هؤالء املنتجون، خاصة " قريبة"ومنتجاهتم بأسعار عادلة 
 .1من بلدان الشمال املتقدم

 :تجارة العادلةال نظماتم -2
منظمة ملتزمة  711رب ام، كهيئٍة متثيلية عاملية، تضم  ما يق0414إنشاء املنظمة الدولية للتجارة العادلة عام مت 

دولة من دول العامل النامي، وقد بلغت قيمة  املبيعات العاملية املعتمدة  57ة العادلة، وتعمل يف أكثر من ر مببادئ التجا
مليون منِتج  7،5، وت قدِّر املنظمة الدولية للتجارة العادلة، أن ما يزيد  عن 3101ليار يورو عام م 2،21للتجارة العادلة 

 .2وعائالهتم يف الوقت احلايل يستفيدون من التجارَة العادلة

امية، ة تتواجد يف أوروبا ولكنها متثل املنتجني واملوزعني يف الدول النيميثل نظام التجارة العادلة أربع تنظيمات رئيس
  :3وهي
 .يف هولندا IFTAاالحتاد الدويل للتجارة العادلة  -
 .يف أملانيا FTL-Iمنظمات العالمة التجارة العادلة الدولية  -
 .من حمالت بيع سلع التجارة العادلة 3711واليت متثل أكثر من  NEWSالشبكة األوروبية الدولية للتسوق  -
 . كسليف برو  EFTAاالحتاد األورويب للتجارة العادلة  -

 :مبادئ التجارة العادلة -3
مع املمارسني للتجارة  WFTOف مبنظمة التجارة الدولية العادلة ر يف إطار ما يع التجارة العادلة تعاونت منظمات

 : 4واليت تعترب التجارة العادلة وسيلة لتحقيقها، ميكن ذكرها فيما يلي املبادئجمموعة من  العادلة يف وضع وإرساء

                                                 
: ، ص3101األردن، : رصد االقتصادي، اجلامعة األردنية، املعدالة النظام التجاري الدولي المعاصر والبدائل المتاحة أمام الدول الناميةطالب عوض، _  1

11.  
شعبة  -دراسات إسالمية يف قدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستريمذكرة م، نظام التجارة العادلة في االقتصادات المعاصرةأمل خريي أمني، _  2

   /http://www.alukah.net/culture/1085/47900: ، متوفرة على الرابط3103مصر، : للدراسات االسالمية املعهد العايلاقتصاد، 
3

 .جعنفس المر ، طالب عوض_   
 .4، 1: نفس املرجع، ص،ص:     مت االعتماد على املراجع املوالية_   4

Robert Skidelsky, op.cit, 2012. 

http://www.alukah.net/culture/1085/47900/
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احملرومني اقتصاديًا أو املهمشني من جانب النظم التجارية التقليدية ومتكينهم من التغلب على خلق فرص للمنتجني  -
 .مشكلة الفقر واالعتماد على النفس وضمان حد أدىن من العيش الكرمي

ياب وضمان انس. وجود الشفافية يف عملية اإلدارة والعالقات التجارية والتعامل بعدالة واحرتام مع الشركاء التجاريني -
املعلومات لكافة األطراف املعنية وتشجيع مشاركة صغار املنتجني والعمال واألعضاء اآلخرين يف عملية اختاذ 

 .القرارات

قدراهتم اإلدارية إضافة إىل حتسني  ،بالنسبة للمنتجني واالستمرارية لتحقيق االستقالل ناء القدرات واإلمكاناتب -
 .تحموا أسواق جديدةومهاراهتم اإلنتاجية ومتكينهم من أن يق

 . جتاه قضايا التجارة العادلة واحلاجة إىل جتارة حتقق قدراً أكرب من العدالة يف التجارة العامليةارفع الوعي  -

وذلك من خالل احلوار  ،هو السعر الذي يتم حتديده على أساس الظروف اإلقليمية واحملليةو دفع السعر العادل -
ليس فقط التكلفة اإلنتاجية املباشرة ولكن أيضًا يعوض بعدالة مقابل إلنتاج  ملشاركة والرضا، ويغطي هذا السعراو 

ويعمل هذا املبدأ على ترويج مفهوم دفع السعر العادل للمنتجني . الذي يهتم بالبيئة والصحة والظروف االجتماعية
الذين يعملون يف إطار إن . مع األخذ يف االعتبار مبدأ تساوي األجر بني النساء والرجال عند أداء نفس العمل

التجارة العادلة يقومون بدفع األجور فورًا ملن يعملون معهم كما أهنم يساعدون املنتجني كلما أمكن ذلك على 
 .احلصول على متويل جزئي مسبق ملرحلة ما قبل احلصاد أو ملرحلة ما قبل اإلنتاج

ارة العادلة عدم التمييز على أساس اجلنس أو حترص منظمات التج ؛ حيثالعدالة النوعية وحرية االختيار السياسي -
العرق أو اللون أو اإلنتماء السياسي، وتعمل على مراعاة الظروف اخلاصة للنساء احلوامل واملرضعات وضرورة أن 

 .تتلقى النساء أجوراً عن إسهامهن يف عملية اإلنتاج كما يتم متكينهن من خالل املنظمات الاليت يعملن لديهن

 . آمنة ملن يعملون يف مرحلة اإلنتاجو  عمل صحية توفري بيئة  -

كما   .م منظومة التجارة العادلة مواثيق األمم املتحدة اخلاصة بعمالة األطفال والقوانني احمللية والقواعد االجتماعيةرت حت -
 .حترص على أن تكون املشاركة يف عملية إنتاج السلع التابعة للتجارة العادلة طوعية دون إكراه
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املوارد االقتصادية، كما تدعو إىل   واليت ختدم استدامة  لتجارة العادلة املمارسات اإلنتاجية الصديقة للبيئيةتشجع ا -
 . استخدام طرق إنتاجية مسؤولة غري ملوثة وتقتصد يف استخدام الطاقة

واالقتصادية والبيئية رس منظمات التجارة العادلة العملية التجارية بأسلوب يعمل على حتسني اجلوانب االجتماعية متا -
طويلة   كما تنص على بناء عالقات. لصغار املنتجني كما أهنا ال تعمل على جين األرباح الطائلة على حسااهم

 . منو التجارة العادلةو  األجل مبنية على التضامن والثقة واالحرتام املتبادل، واليت تساهم يف تقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .تاامةمواجهة حتايات التنمية املسو وليااكبة تطورات النطام التجاري البني مو: التجارة الاولية:             الثانيالفصل 

 

12 

 :خالصة الفصل

يف حتقيق تنمية مستدامة  -التحرير واالنفتاح التجاري -فشل النظام التجاري الدويل اجلديد  لقد اتضح مما سبق
 . يف الدول النامية سواًء كانت اقتصادية، اجتماعية، بيئية أو حىت سياسية؛ فكان ضارا هلا أكثر من نافعخاصة 

هتميش ضد منظمة التجارة العاملية،  ةوانتقادات موجه كان أحد أهم األسباب وراء ما شهده العامل من احتجاجاتو 
أصبحت  الذي االقتصاد الرقمييف التعامالت التجارية يف عامل  "التجارة العادلة"غياب مبدأ صغار املنتجني واملزارعني و 

 وبناًء على ذلك ظهرت حركة التجارة العادلة اليت تكلل. دة اجلنسياتالشركات الكربى العابرة للقارات ومتعد تسيطر عليه
منظمة ملتزمة  711رب ام، كهيئٍة متثيلية عاملية، تضم  ما يق0414املنظمة الدولية للتجارة العادلة عام جناحها بإنشاء 

 .دولة من دول العامل النامي 57ة العادلة، وتعمل يف أكثر من ر مببادئ التجا

حترير وانفتاح متسارعة وقوية،  إذن فمن خالل هذا الفصل مت التأكيد على أن التجارة الدولية تشهد فعال تيارات
؟ كيف أثر االندماج يف االقتصاد الرقمي على هيكل التجارة الدوليةولكن ما هي أسباب هذا التحرير واالنفتاح التجاري؟  

  .هذا ما ستتم اإلجابة عنه يف الفصل املوايل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل 
دراسة حالة _لتجارة الاولية أثر االناماج يف االقتصاد الرقمي على دهيكل ا

دول جنوب شرق آسيا
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 :تمهيــــد
لقد تغريت اجتاهات التجارة الدولية يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد الرقمي؛ فتمت صياغة نظريات جديدة تتماشى 

قتصاد فباالندماج يف اال. والتحوالت اهليكيلة اليت مست أسس التقسيم الدويل للعمل وغريت مسار املبادالت الدولية
 االقتصادية التكتالت تكوين صعيد على النطاق واسع شاطان العامل شهد العاملية، التجارة منظمة قيام ومعالرقمي 

 بني جتمع إمناو  املباشرة، اإلقليمية صفة تكتسب ال جتمعات أو إقليمي، أو إقليمي شبه أو ثنائي إطار يف سواء اإلقليمية،
 االقتصادية جملاالتبا واليت تسمى احمليطات، حتده متسع جغرايف نطاق عرب شابهاملت التفكري ذات الدول من جمموعة
 .الكربى

االنتقال من -ولعل الدول اليت كان هلا حصة األسد يف االستفادة من املرحلة االنتقالية للنظام االقتصادي العاملي 
اعت هذه الدول يف فرتة ال تتجاوز فقد استط. هي دول جنوب شرق آسيا -االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد الرقمي

الثالثون عاما أن تنتقل من دول فقرية متخلفة إىل دول غنية متقدمة، بل وختصصت عامليا يف أهم القطاعات االقتصادية 
 .املنتجة واألكثر فاعلية؛ قطاع اخلدمات وقطاع املعلومات

جمموعة من دول جنوب شرق آسيا وتكاتفها  لقد كان وراء جناح هذه التجربة أو ما أطلق عليها باملعجزة، احتاد
، هذا التكتل الذي كانت بدايته متواضعة أهدافه حمدودة، رفع (ASEAN) "رابطة دول جنوب شرق آسيا"وتشكيلها لـ 

  .يف العامل ةقتصادياالب اقطاألأكرب  الدول املتقدمة وأصبح اليوم أحد دول جنوب شرق آسيا إىل مرتبة

 :من خالل العناصر املواليةوسيتم التفصيل يف ذلك 
 .اجتاهات التجارة الدولية يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد الرقمي :المبحث األول -
 .عوامل ظهور دول جنوب شرق آسيا على الساحة الدولية :المبحث الثاني -
 .تطور هيكل التجارة الدولية لدول جنوب شرق آسيا :المبحث الثالث -
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 .رة الدولية في ظل أسس ومتغيرات االقتصاد الّرقمياتجاهات التجا: ولالمبحث األ

يف ظل الثورة العلمية التكنولوجية وثورة املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت وظهور ما يعرف باالقتصاد الرّقمي؛ 
 . ن قبلاكتسبت التجارة الدولية أمهية متزايدة، واختذ التبادل التجاري الدويل أشكاال وأساليب جديدة مل تكن معروفة م

الجتاهات التجارة الدولية اجلديدة يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد العاملي سيتم يف هذا املبحث التطّرق هلذا و 
 :من خالل العناصر املواليةوذلك  اجلديد؛
 التجارة الدولية؛ اجتاهات حديثة يف تفسري -
 التجارة الدولية؛عوامل تطور  -
 لتجارة الدولية؛مراحل تطور ا -

 .اتجاهات حديثة في تفسير التجارة الدولية: لالمطلب األو 
ارتكز التحليل الريكاردي على أنه ال توجد ديناميكية يف التكنولوجيا باإلضافة إىل أن كل البلدان ميكن أن تنتج نفس 
السلع، غري أن هذا التحليل ال ميكن االعتماد عليه يف الوقت احلاضر، نظرا لكون وجود تطور تكنولوجي وظهور سلع 

 .جديدة؛ وبالتايل لقد طور هذا العنصر يف النظرة املسماة بالتحليل التكنولوجي اجلديد
 :العامل التكنولوجي والتجارة الدولية -1

الذي افرتض استعمال نفس التكنولوجيا يف إنتاج السلع، نرى يف الواقع أن الفارق " أولني-هكشر"على عكس منوذج 
للدول املخرتعة، وسنذكر هنا النظريات اليت أخذت بعني اإلعتبار التغريات التكنولوجي هو الذي يكسب ميزة التصدير 

 .التكنولوجية، وهي نظرية الفجوة التكنولوجية ونظرية دورة حياة املنتوج
 :نظرية الفجوة التكنولوجية -1-1

 عوامل اإلنتاج ، وذلك عند مالحظته أن الدول ذات التشابه يف0410مؤسس هذه النظرية سنة " J. Posner" " بوسنر"يعترب 
أولني؛ حيث أن ابتكار طرق جديدة يف إنتاج سلع -تقوم بالتبادل التجاري فيما بينها، وهذا ما يؤدي إىل وجود تناقض مع نتائج هكشر
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جديدة، ميكن بعض الدول أن تكون مصدرة بغض النظر عن نسب عوامل اإلنتاج اليت تتمتع اها، حيث أن تفوقها التكنولوجي يسمح هلا 

 .1يكون هلا احتكار التصدير يف سلع القطاع املعين بأن

 :2يف تفسريه لنموذج الفجوة التكنولوجية مصطلحني، ومها" بوسنر"ولقد اعتمد 
وهي تلك الفرتة الزمنية بني بداية إنتاج السلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية استخدام  :فجوة الطلب -

 .هذه السلعة يف اخلارج
 .وهي تلك الفرتة بني بداية إنتاج السلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية إنتاجها يف اخلارج :ليدفجوة التق -

وحسب هذا النموذج فإن الدول املتفوقة تكنولوجيا تطرح يف السوق منتجات جديدة أو منتجات ذات جودة أفضل 
بغريها من الدول ومتكنها من تصدير هذا املنتج إىل بقية أو ذات تكلفة أقل، تسمح هلا باكتساب مزايا احتكارية مقارنة 

وتبقى الدول صاحبة التفوق التكنولوجي تتمتع باحتكار مؤقت يف إنتاج وتصدير السلع ذات التقدم التكنولوجي . الدول
ذ العملية لكن مع توسع وانتشار إنتاج هذه السلعة تأخ. إىل الدول األخرى مادامت فجوة الطلب أكرب من فجوة التقليد

 .3اإلنتاجية شكلها النمطي، عندئذ ميكن إنتاج نفس املنتج يف الدول املستوردة وبالتايل يزول االحتكار

من أهم ما عيب على هذه النظرية هو عدم متكنها من بيان حجم الفجوة التكنولوجية، واملدى الزمين الذي ميكن من 
 . 4خالله أن تستمر تلك الفجوة قبل زواهلا

 

 

 

 
                                                 

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل دراسة حالة االتحاد األوروبي، –تأثير التكتالت االقتصادية اإلقليمية على حركة التجارة الدولية  عائشة خلويف،_   1
سطيف، : فرحات عباسجامعة علوم التسيري، و  اقتصاديات األعمال والتجارة الدولية، كلية العلوم  اإلقتصادية:  العلوم االقتصادية، فرعشهادة املاجستري يف

 .07:، ص3103
 .031: ، ص3101، مرجع سابقحممد دياب، _  2
 .01: ، ص3103، مرجع سابقعائشة خلويف، _  3
 .301: ، ص3101األردن، : ، الطبعة األوىل، عامل الكتاب احلديث، أربدنظرية وتطبيقاتهاال: التجارة الدوليةخالد السواعي،  _ 4
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 :1ية دورة حياة المنتجنظر  -1-2
حبيث أهنا تعتمد على نفس املبدأ املتمثل يف الفارق " بوسنر"تعترب نظرية دورة حياة املنتوج كنظرية مكملة لتحليل 

 .التكنولوجي، فهي تؤكد على دور املنتوج اجلديد ودورة حياته مع تطور التجارة الدولية

" فرنون"تصاديني، ولكن حتليل هذه الدورة ينسب عادة إىل وقد طورت نظرية دورة حياة املنتوج من طرف عدة اق
"Vernon " ؛ حيث يفرتض هذا األخري بأن التفوق التكنولوجي جيعل املنتج مير بأربع مراحل تتمثل يف0411لسنة : 

وج وإنتاجه تتميز هذه املرحلة بكثافة التكنولوجيا، وبالتايل فإن منو املنت(: مرحلة الظهور واالنطالق)المرحلة األولى  -
أي الدول )بصفة معتربة يتطلب كثافة يف رأس املال أي االستثمار، وإنتاج هذه السلع يقع يف دول مصدر االبتكار 

 .، فيكون املنتج متوفر بكميات حمدودة وبتكاليف مرتفعة(سوق احتكاري)، ويف سوق حمدود جدا (الصناعية
تفع مبيعات املنتج بسرعة، ويبدأ ظهور منافسني يف السوق، ويبدأ يف هذه املرحلة تر (: مرحلة النمو)المرحلة الثانية  -

يف تصدير املنتج إىل أسواق أخرى، وهذا نظرا للبحث من طرف البلد املنتج األصلي على توسيع سوقه، باإلضافة إىل 
لمنتج اجلديد ذلك فإن اإلنتاج يبدأ يف الظهور يف عدة مناطق، وخالل هذه املرحلة فإن امليزان التجاري بالنسبة ل

( املقلِّدة)يتحسن أكثر فأكثر يف الدولة األصلية نتيجة احتكاره املؤقت للتكنولوجيا، بينما يف الدول األخرى املصنعة 
 .يكون فيه عجز؛ يف حني تظهر الدول النامية يف منتصف هذه املرحلة مستوردة للمنتج اجلديد

ون املنتج منمطا والتكنولوجية عادية، وبالتايل فاملنافسة تكون عن يف هذه املرحلة يك(: مرحلة النضج)المرحلة الثالثة  -
طريق األسعار، ويتمركز اإلنتاج يف الدول ذات األجور املنخفضة من أجل خفض تكاليف اإلنتاج؛ فتصبح الدولة 

 .املبتكرة مستوردة بينما الدول املقلِّدة مصدرة
. هذه املرحلة بنمطية املنتج أكثر وتوافر تكنولوجياته للجميع تتميز(: مرحلة التناقص واالنحدار)المرحلة الرابعة  -

لذلك ستبدأ الدول النامية بالتصدير نظرا الخنفاض اإلنتاج يف الدول املقلدة، ونتيجة اخنفاض تكاليف اإلنتاج فيها 
 .بوفرة اليد العاملة يف الدول النامية

                                                 
 :مت االعتماد على املراجع املوالية_  1
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 :المنافسة غير التامة والتجارة الدولية -2
سي لنظريات التجارة الكالسيكية يقوم على فرض سيادة املنافسة التامة، لكن يف الواقع جند أن إن اهليكل الرئي

 .األسواق غري التنافسية هي الشكل الراجح؛ فهناك أشكال متنوعة من االحتكار تتأثر اها التجارة الدولية

 :نظرية تشابه هياكل الطلب  -2-1
املنتجات الصناعية بني الدول املتقدمة ال يرجع سببه إىل االختالف ، التبادل يف "ليندر"بالنسبة لالقتصادي السويدي 

فالدول تصبح (. تتمثل يف تشابه األذواق وتشابه الدخول الفردية)يف نسب عناصر اإلنتاج ولكن إىل تشابه هياكل الطلب 
كان البلد املستورد ميلك مصدرة إذا كان هلا طلب داخلي للمنتجات وبذلك مبيعاهتا حنو اخلارج تصبح ممكنة وكثيفة إذا  

 . هياكل طلب مشااهة للبلد املنتج

ليست مستقلة عن شروط الطلب، ألن كفاءة اإلنتاج تزداد بازدياد الطلب، كما " ليندر"إذن شروط اإلنتاج حسب 
لداخلي يف وعليه فإن السوق اخلارجي إمنا هو امتداد للسوق ا. أن شروط اإلنتاج احمللي يؤثر عليها أساسا الطلب الداخلي

وبالتايل التجارة هنا عبارة عن تبادل داخلي  .1حني أن املبادالت الدولية ال متثل سوى توسع للمبادالت اإلقليمية
 .2للقطاعات، باإلضافة إىل ذلك فإن فرص التبادل تزداد كلما كانت هذه الدول متقاربة من حيث الدخل املتوسط

 :3نظرية تنوع اإلنتاج -2-2
املتقدمة متنوع ومتمايز بعض الشيء وليس متجانس، كما أن أكثر الصفقات يف التجارة الدولية  إن أكثر إنتاج الدول

 ".تجارة ضمن نفس الصناعة"هي مبادالت ملنتجات ضمن نفس الصناعة، وتسمى 
بعد صدور   Edward Chamberlin" إدوارد شامبرلن"يعود أصل ظاهرة تنوع املنتجات لالقتصادي األمريكي 

بوضع  "P.Krugman" كريجمانلقد اهتم هو واالقتصادي ". نظرية المنافسة اإلحتكارية"حول  0422كتابه سنة 
 .مناذج تربط بني التبادل الدويل والتنوع العمودي للمنتجات؛ والذي يقوم على أساس اختالف نوعية املنتوج

موا بتحليل ثان يتعلق اهت Kelvin Lancaster" لوكستار"و Hotelling" هوتلينج"، Helpman" هلبمان"أما 
 .بالتبادل الدويل والتنوع األفقي للمنتجات الراجع إىل ميزة املنتوج يف حد ذاته

                                                 
 .27، ص 3111 اجلزائر، :، دار هومةميةالعالقات اإلقتصادية الدولية والتنمجال الدين لعويسات،  _ 1
 .15،11: ، ص،ص3115االسكندرية، مصر، : ، دار اجلامعة اجلديدةاالقتصاد الدولي المعاصرجمدي حممود شهاب، _  2
 .50،53: ، ص،ص3115، مرجع سابقرشاش عباسية، _  3
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ومن النتائج اليت توصلت إليها نظرية التنوع هي خفض سعر املنتجات وزيادة حجم أنواع السلع املستهلكة، وإمكانية 
االختالف يف العوامل النسبية ما بني الدول من أجل تفسري قيام  التبادل يف حالة الدول املتشااهة مع األخذ بعني االعتبار

 .تبادل السلعة ذات نفس النوع

 :اقتصاديات الحجم والتجارة الدولية -3
تعرب فكرة اقتصاديات احلجم عن العالقة بني التكلفة وحجم اإلنتاج املقابل هلا، حيث تنخفض تكلفة السلعة بزيادة 

على فرضية أن إنتاج السلعتني يف كل من الدولتني يتم حتت ظروف ثبات غلة " أولين-هكشر"لقد بنيت نظرية . اإلنتاج
أما عندما يتم اإلنتاج حتت ظروف غلة اإلنتاج املتزايدة فإن التبادل التجاري بني البلدين يأخذ مكانه، حىت لو  . احلجم

 . 1كانت الدولتان متشااهتني مع بعضهما بعضا يف مجيع النواحي
بالشرح والتوضيح، وتنقسم اقتصاديات احلجم إىل " أولين-هكشر"ط من التجارة مل يتناوله منوذج إن هذا النم

 .اقتصاديات حجم خارجية وأخرى داخلية

 :2اقتصاديات الحجم الخارجية والتجارة الدولية -3-1
إليه املؤسسة، يقصد باقتصاديات احلجم اخلارجية لكل مؤسسة الوفرات الناجتة عن توسع كلي يف القطاع الذي تنتمي 

 . مما يؤدي إىل اخنفاض تكلفة اإلنتاج يف كل مؤسسات القطاع

يسمح حتليل التبادل عن طريق وفرات اإلنتاج اخلارجية من تفسري إمكانية وجود تبادل دويل ما بني دولتني متشااهتني 
ويل، فإن التوليفات املنتجة وذات نفس خصائص  اإلنتاج، ومستهلكتني للسلعتني؛ حبيث يف حالة عدم وجود التبادل الد

واملستهلكة متساوية، باإلضافة إىل نسبة األسعار؛ حيث ال يوجد تفوق نسيب، ولكن يوجد نفس وفرات اإلنتاج يف كل 
بالتايل ميكن للبلدين حتقيق الربح والرفاهية بتخصص كل واحد منهما يف نشاط عند القيام بتبادل السلعتني، . من املنتوجني

 .على هذين البلدين االتفاق حىت يتفادا ختصص البلدين يف نفس السلعةغري أنه جيب 

إن التبادل الدويل الناتج عن وفرات اإلنتاج اخلارجية هو موافق للتبادل الدويل يف حالة املنافسة التامة، أما التبادل 
 .ج الداخليةالدويل يف حالة املنافسة غري التامة فهو موافق للتبادل الدويل يف حالة وفرات اإلنتا 

                                                 
 .04،31 :، ص،ص3103، مرجع سابقعائشة خلويف، _  1
 .13: ، ص3111، ع سابقمرجصواليلي صدر الدين، _  2
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 :1اقتصاديات الحجم الداخلية والتجارة الدولية  -3-2
. يقصد باقتصاديات احلجم الداخلية الوفرات النامجة عن توسع املؤسسة، والذي يؤدي إىل اخنفاض تكلفة إنتاجها

دي إىل كما يسمح وجود وفرات اإلنتاج الداخلية لكل مؤسسة أو شركة من القضاء على املنافسة احلرة التامة، مما يؤ 
احلصول على سوق احتكار األقلية لتلك السلعة؛ حيث يتمحور التحليل يف هذه احلالة حول سوق واحدة يف دوبتني 

ففي حالة عدم وجود تبادل دويل فإن كل مؤسسة تزود سوقها وعن طريقه تعظم رحبها االحتكاري، وألن . متشااهتني
وعند قيام التبادل بني الدولتني . ي األسعار والكميات املنتجةهناك تشابه كامل للدولتني، فإن هذا سيؤدي إىل تساو 

 .يؤدي هذا إىل ظهور سوق عاملي لالحتكار الثنائي، وبالتايل قيام تبادل متقاطع للسلعة

 .عوامل تطور التجارة الدولية: المطلب الثاني

فيما بينها والعامل يتحول تدرجييا إىل وأصبحت الدول متصلة ومرتابطة  عرفت املبادالت التجارية الدولية تطورات هائلة
كيف ميكن تفسري هذه القفزة اهلائلة ويطرح نفسه؛  السؤال الذي يتبادر إىل األذهان لكن يبقى  .عاملية موحدة سوق

 وماهي عوامل تطور التجارة الدولية؟  احملققة يف املبادالت الدولية؟

 :قيام النظام االقتصادي العالمي الجديد  -1
ت سنة ئاليت أنشو  ،والتجارة اجلمركية املنظمات واالتفاقيات الدولية مثل االتفاقية العامة للتعريفات ظهور بعض إن
 ؛ هلا دور أساسي يف تطور حجم املبادالت الدولية، حيثللتجارة باملنظمة العاملية 1443ومت تعويضها سنة  1443

إضافة إىل ظهور بعض هذا  .لية تبادل ونقل السلععم جل عقد اتفاقيات دولية لتسهيلأأوكلت هلا مهمة التفاوض من 
وهكذا فقد متخض عن هذا النظام الدويل  .االقتصادية ساعدت يف دعم التبادل احلر للمنتجات التجمعات والتكتالت

 .القطبية االقتصادية والرتتيبات اإلقليمية اجلديدة: اجلديد

 :2القطبية االقتصادية -1-1
جلديد مع بداية التسعينات عن تلك الرتتيبات واألوضاع االقتصادية الدولية السابقة النظام االقتصادي العاملي ا تغري

اهنارت القوى الشيوعية، وأصبح هناك نوع من االنفراد بالقمة القطبية االقتصادية الواحدة، أي سيادة  حيثهلذا التاريخ 

                                                 
 . 31،30: ، ص،ص3103، نفس المرجععائشة خلويف، _  1
 .51، 55: ، ص،ص3111، مرجع سابقحشماوي حممد، _  2
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لك املرحلة تغلب عليها إيديولوجية اقتصاد السوق منوذج اقتصاد وآليات السوق بانتصار املعسكر الرأمسايل، وبالتايل فإن ت
 .األوامر اقتصادواحلرية االقتصادية والتخلي تدرجييا عن 

الواليات ) النظام االقتصادي العاملي اجلديد يأخذ الشكل اهلرمي فيما يتعلق برتتيب مراكز القوى االقتصادية الثالثةف
على عوامل  املتبادلعوامل التجانس، واالعتماد تغلب عليها عالقاهتا  جيعلوهذا ما ، (املتحدة األمريكية، أوروبا، واليابان

  .خاصة من الناحية التجارية واالقتصادية واقتسام أسواق العامل الثالث ،الصراع فيما بينها استمرارالتنافر مع 

 :1الترتيبات اإلقليمية الجديدة -1-2
تصادية وتعميق املصاحل االقتصادية املشرتكة املكونة هلذه كتالت االقتعل وجود ترتيبات جديدة يف اجتاه تكوين الل 

من أهم اخلصائص للنظام  تعتربتشكل أو تشكلت تالرتتيبات اإلقليمية، وربطها بالرتتيبات االقتصادية العاملية اليت 
 .االقتصادي العاملي اجلديد

قليمية اجلديدة، أن إحدى الدراسات اليت تالت االقتصادية والرتتيبات اإلكوللداللة على تأكيد خاصية تزايد الت   
اقتصادي يف خمتلف صوره ومراحله،  تكتل نظام 43تشري إىل أنه يوجد حوايل  1443سنة أجراها صندوق النقد الدويل 

 .التجارة العالميةمن  %83سيطر على ي

 :2الثورة التكنولوجية والمعلوماتية -2
 .كثيفة املعرفة  اات واملعلوماتية واالتصاالت واملواصالت والتكنولوجييشهد العامل حاليا ثورة عاملية جديدة يف املعلوم

هذه الثورة عمقت عوملة مجيع جوانب احلياة االقتصادية من حركة السلع ورؤوس األموال واخلدمات واليد العاملة املؤهلة 
 :عناصرها يف اآليتوميكن إجياز أهم . ، كما غريت أمناط وأساليب التخصص والتقسيم الدويل للعمل(األدمغة)

 

                                                 
 .13: ، ص3111، نفس المرجع_  1

 :مت االعتماد على املراجع املوالية_   2
 .21-31: ص.، ص3101، مرجع سابقحممد دياب، 

 .11-51: ص.، ص3111، مرجع سابقحممد حشماوي، 
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 :تطور وسائل النقل والمواصالت -2-1
 .وذات قدرات شحن كبرية ،وجد متطورة وسريعة ة،حيث يتوفر العامل اليوم على وسائل مواصالت متنوع

استخداما يف التبادالت الدولية بضمانه لنقل  فإذا أخذنا على سبيل املثال النقل البحري والذي يعترب وسيلة النقل األكثر
 .الثانية فقد سجلت هذه الوسيلة تطورات كبرية خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية دوليا، أرباع املنتجات املتبادلة ةثالث

واليت متلك القدرة على نقل كميات ضخمة من  الزيادة يف حجم السفن البحرية وظهور ما يسمى بالبوارج، إن
البوارج  لبوارج املتخصصة يف شحن ونقل بضائع حمددة، مثلأصناف عديدة من السفن وا املنتجات، وباإلضافة إىل ظهور

كل هذه التطورات يف وسائل ...كالبرتول والغاز اخلاصة بنقل احلاويات وكذلك تلك املتخصصة يف نقل املواد الطاقوية
 .املواصالت سامهت بطريقة مباشرة يف زيادة حجم املبادالت التجارية الدوليةالنقل و 

 :علوماتيةثورة االتصاالت والم -2-2
حيث ترتب عنها يف احتالل املعرفة  ؛أصبح هلذه الثورة دورا حموريا يف تشكيل النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 .كما انعكست يف ظهور أمناط جديدة لتقسيم العمل الدويل  .واملعلومات األمهية النسبية األوىل يف عملية اإلنتاج

فقد أصبح أمرا حتميا لضمان  ،وما ترتب عنها من ثورة يف التسويق تنتيجة للثورة يف عامل االتصاالكما أهنا 
 اإلسرتاتيجيةن التكتالت االقتصادية واالندماج االقتصادي واإلقليمي، بل وقيام التحالفات يجه إىل تكو و االستمرار، الت

  .بني الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تلعب دورا متزايدا يف هذا اجملال

 :جديد للعملال تقسيم الدوليال -2-3
بعض البالد يف املواد األولية والتعدينية والسلع  ختصصكانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدويل تتمثل يف لقد  
وكان االفرتاض أن البالد النامية تتمتع مبيزة نسبية يف النوع األول  وختصص بالد أخرى يف املنتجات الصناعية، ،الغذائية

 .تقدمة مبيزة نسبية يف السلع الصناعيةبينما تتمتع البالد امل

املسألة ليست جمرد حتول امليزات النسبية يف السلع الصناعية إىل بعض البالد جعل ما أحدثته الثورة التكنولوجية لكن 
ظهر تقسيم العمل بني البالد املختلفة يف نفس السلعة، وأصبح من ف ؛إمكانيات جديدة للتخصص بل أتاح ،النامية

بل الغالب بالنسبة لعدد كبري من السلع االستهالكية املعمرة واآلالت واملعدات، أن تظهر نفس السلعة يف قائمة املألوف، 
 ". intra-industries" هذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدةو . الصادرات والواردات لنفس البلد
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عدد من البالد حبيث يتخصص كل بلد يف جزء أو أكثر  أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بني أكثر بل أصبح املألوف
وقد أصبح هذا النوع من التخصص من أهم  "intra-firm"ة منها، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحد

 .ذلك يف حاالت متزايدة بني البالد الصناعية والناميةكمظاهر تقسيم العمل بني البالد الصناعية وبعضها البعض، و 

 :عتماد االقتصادي المتبادل وتزايد دور الشركات متعددة الجنسياتاال -3
رؤوس األموال الدولية، قد يساعد بشكل و لعل وجود الثورة التكنولوجية واملعلوماتية مع تزايد حرية انتقال السلع 

 .واضح على الرتابط والتشابك بني أجزاء العامل وتأكيد عاملية األسواق

  :1بادلاالعتماد االقتصادي المت -3-1
يتجه النظام االقتصادي العاملي اجلديد إىل إسقاط حاجز املسافات بني الدول والقارات مع ما يعنيه من تزايد 
احتماالت وإمكانيات التأثري والتأثر املتبادلني، وإجياد نوع جديد من تقسيم العمل الدويل الذي يتم مبقتضاه توزيع العملية 

 . دولة حبيث يتم تصنيع مكونات أي منتج هنائي يف أكثر من مكان واحداإلنتاجية الصناعية بني أكثر من 

االقتصادي هي املوارد الطبيعية، بل أصبحت  تفوقمل تعد الركيزة األساسية للقوة وال أهناتشري هذه االجتاهات إىل 
ما  ذااجلودة وه، و اإلنتاجية ،لسعرا ،امتالك امليزة أو القدرة التنافسية يف اجملال الدويل، واليت تدور حول التكلفة تتجلى يف

 "interdependence"زيادة درجة االعتماد املتبادل من شأهنا تغريات كل هذه امل .عمق االجتاه حنو االعتماد املتبادل
 . بني دول العامل املختلفة

 :تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات -3-2
ة دكات التكنولوجية والتجارية واملالية والشركات متعدنطاق جمموعة من الشر  يفاالقتصاد العاملي يرتكز  صبحلقد أ
ونظرا لدورها اجلوهري وأثرها على النظام االقتصادي اجلديد، فقد متت دراسة أنشطتها من خالل العديد من  .2اجلنسيات

اذج تسمح يف من الشركات متعددة اجلنسيات النظريات، منها تلك اليت تعمقت يف عالقتها والتبادل الدويل؛ أين أدخلت

                                                 
 .11-51: ص.، ص3111، مرجع سابقحممد حشماوي، _  1
الدورة التدريبية ، التجربة السودانية -ة والمتوسطة في ظل االليات الجديدة لتحرير التجارة تمويل وتطوير المشروعات الصغير عبد املنعم حممد  الطيب، _ 2

ماي  31 -37، -سطيف -علوم التسيريو  متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، كلية العلوم االقتصادية: الدولية حول
3112. 
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هلا أن تقوم باالختيار بني التصدير إىل السوق اخلارجي أو اإلنتاج يف السوق اخلارجي؛ حيث تعتمد هذه النماذج على 
 . 1التنافس غري العادل

للنظام االقتصادي  األساسيةحد السمات أصبحت هذه الشركات عاملية النشاط، وعابرة للقارات أو القوميات فأ
من نقل التكنولوجيا، وخربات تسويقية  مباشرة،الل ما يصاحب نشاطها يف شكل استثمارات من خ ؛العاملي اجلديد

 الشركات يف تشكيلهذه ومن ناحية أخرى يالحظ أن هناك العديد من املؤشرات األخرى الدالة على تعاظم دور  .وإدارية
 .2اجلديدوتكوين االقتصاد العاملي 

 .وليةمراحل تطور التجارة الد: المطلب الثالث

زمنية متقطعة، تتخللها مراحل  املبادالت التجارية الدولية تطورات ملحوظة مبعدالت متفاوتة وخالل فرتات لقد عرفت
اإلنتاجي  اليت عرفتها دول العامل واليت أدت بدورها إىل التغيري يف بنية اجلهاز ركود ناجتة عن األزمات االقتصادية والسياسية

العاملية الثانية تعد فرتة االنطالقة الفعلية لتطور التجارة  كن اعتبار أن مرحلة ما بعد احلربلكن يف الواقع، مي .لكل بلد
  .خالل تسجيلها ملعدالت منو غري مسبوقة اخلارجية من

 :3ميكن تقسيم مراحل تطور التجارة الدولية إىل ما يلي

 :(1363-1448)المرحلة األولى  -1
شافات اليت متت يف هذه الفرتة وغزو القارات اليت قام به التجار األوروبيني، وهي ظهرت هذه املرحلة عن طريق االكت      

واكتشاف  Bartholomew Diaz( "1488 )"تبدأ مع اكتشاف طريق الرجاء الصاحل من طرف بارثولوميو دياز 
ن ألمريكا، وفتح الطريق التجاري حنو اهلند من طرف فاسكو  "Christophe Colombs" سبمكريستوف كولو 

                                                 
 : ، صمرجع سابقن، صواليلي صدر الدي_  1
 . 15: ، ص3111، مرجع سابقحشماوي حممد، _  2

 Michel Rainelli, op cit, 2003, p64-66:         وملزيد من االطالع انظر أيضا
 :مت االعتماد على املراجع املوالية_  3

     .21-31: ص.، ص3101، مرجع سابقحممد دياب، 
  .20،23: ص.، ص3101، مرجع سابقباسم غدير غدير، 

        .25:، ص3101، مرجع سابقجعفر حسن جاسم، 
 .45،41: ، ص،ص3111، مرجع سابقصواليلي صدر الدين، 
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ينحصر النشاط االقتصادي يف فكان  ساد هذه الفرتة االقتصاد الزراعي؛؛ 1448عام  "Vasco de Gama" دوقاما
تلعب التجارة ، وكانت قطاع ينتج فيه الناس حاجاهتم الشخصية، وقطاع يسّخر اإلنتاج للتجارة واملقايضة: قطاعني اثنني

 . دور احملرك يف فك العزلة مابني القارات

 :(1883-1363)الثانية المرحلة  -2
؛ إجنلرتا يعود ظهور هذه املرحلة إىل النظام اإلنتاجي الرأمسايل، يف اجلزء الثاين من القرن الثامن عشر، والذي كان مركزه

يتميز اإلنتاج يف هذه املرحلة بالوفرة، مما أدى إىل تصدير الفائض  .واليت كانت تعترب يف ذلك الوقت لب االقتصاد العاملي
إىل املستعمرات واليت كانت جمربة على شراء هذه املنتجات، واليت بدورها كانت متون الدول األوروبية باملواد األولية؛  املنتج

وبالتايل مسحت هذه املرحلة بتقسيم التجارة مابني الدول األوروبية والدول املستعمرة، واليت مسحت بظهور ما يسمى 
 .والذي يعترب منبع التخلف الذي وقعت فيه هذه الدول املستعمرة" L’échange inégal"بالتبادل الالمتكاىفء 

، كما أدى ظهور الثورة الصناعية إىل اتسعت السوق يف اجملتمع الصناعي وتعددت نتيجة تطّور وسائل النقل واالتصال
حل العملية العمل لصا وتقسيمإىل التخصص  أدىتغري هيكلي يف البنية االقتصادية؛ فاهليكل االقتصادي الصناعي 

 .اإلنتاجية

 :(1443-1883) المرحلة الثالثة -3
 John"لـ جون روكفلر " Standard Oil Tust"تظهر هذه املرحلة مع ظهور أول شركة متعددة اجلنسيات 

D.Rockefeler".  من مميزات هذه الفرتة هو ظهور الشركات املتعددة اجلنسيات، وسيطرة العامل الرأمسايل فوعليه
 . ات املتحدةبقيادة الوالي

فبعد . وقد زادت ِحّدًة وترية تسارع الثورة الصناعية أين مست مجيع جوانب احلياة االقتصادية، االجتماعية، والسياسية
وقام النظام  -الرأمسالية واإلشرتاكية-احلرب العاملية الثانية انتقل االقتصاد من احمللية إىل العاملية، وظهرت القطبية الثنائية 

النظام المالي صندوق النقد الدويل، - النظام النقدي الدولي: العاملي والذي يتكون من ثالثة مكوناتاالقتصادي 
ومل يكتمل النظام التجاري الدويل إىل غاية . اتفاقية اجلات وجوالهتا- النظام التجاري الدوليالبنك الدويل، و- الدولي

 .1443سنة إنشاء منظمة التجارة العاملية أين مت منتصف التسعينات 
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 :(إلى غاية اليوم -1443) المرحلة الرابعة  -4
تتمثل هذه املرحلة بظهور الشركات العابرة للقارات واليت تتميز بطابع متميز حبكم وضعيتها، املتمثلة يف إمكانياهتا 

قارات واملؤسسات الشركات عابرة ال هذه سيطرةإضافة إىل  .املالية والتكنولوجية واليت تتعدى حدود البلدان وسلطة الدول
وتوسع السوق االقتصادية مساحًة نظرا لعدم تقيدها باحلدود اجلغرافية لألسواق خاصة بعد . الدولية على االقتصاد العاملي

 .    1إدخال مصطلح اجملتمعات واألسواق اإلفرتاضية

ق النقد الدويل، واليت من إضافة إىل ذلك تتميز هذه املرحلة بإعادة اهليكلة اليت تربط بني الدول النامية وصندو 
هذه املرحلة ظهرت تسمية العوملة واليت تدل على اندماج أسواق  كما أنه يفشروطها سياسة االنفتاح وتبين اقتصاد السوق؛  

ضافة إىل زيادة إالسلع وعوامل اإلنتاج، باإلضافة إىل اآلثار السلبية على البيئة، وزيادة تعرض البلدان للصدمات اخلارجية، 
 .السلع الداخلة يف التجارة اليت يتم تصديرها نسبة

 .للتقسيم الدويل للعمل واملتمثل يف التخصص الدويل وتدويل اإلنتاج ورأس املال اعميق اتطور فقد شهدت هذه الفرتة 
امل السرعة العالية حلركة عو ؛ نتيجة وتائر منو التجارة الدولية على حنو يفوق وتائر منو اإلنتاج الصناعي تتسارعكما 

عوملة ميدان التبادل السلعي الدويل ، على املستوى الدويل( رأس المال، القوى العاملة، التكنولوجيا والمعلوماتية)اإلنتاج 
 .هجرة اليد العاملة واملعلوماتية، و والتدفقات الرأمسالية

ر الكامل للتجارة نشوء وتطور االقتصادات الوطنية ذات الطابع االنفتاحي، مع التحريكما شهدت هذه الفرتة  
هيمنة األسواق املالية على أسواق السلع واملوارد وظهور االقتصاد املايل ، الدولية وخمتلف أوجه العالقات االقتصادية الدولية

  .العاملي
يف لتطور اهلائل وال ننسى السبب الرئيسي هلذه التغريات اهليكلية يف التجارة الدولية والتقسيم الدويل للعمل؛ نتيجة ل

 .تكنولوجيا االتصاالت وأنظمة املعلوماتية، فأصبحت املعرفة أهم عنصر من عناصر اإلنتاج

 

 

 
                                                 

 .1،4: ، ص،ص3115مرجع سابق، فاتح جماهدي،   - 1
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 .عوامل ظهور دول جنوب شرق آسيا على الساحة الدولية: المبحث الثاني

. اعترب الكثري من االقتصاديني والباحثني ظهور دول جنوب شرق آسيا على الساحة الدولية اهذه القوة مبثابة املعجزة
وإىل حد اآلن مازال البحث جاريا حول عوامل وأسباب هذا التطور املذهل الذي شهدته املنطقة، فقد استطاعت أن 

التطور يوما بعد يوم، والذي خيوض  تكلل جناحها بتكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا، القطب االقتصادي متسارع
 .االحتاد األورويب حنو الصدارة مع املنافسة

 :مت تقسيم املبحث إىل العناصر املواليةبناًء على ذلك  
 .ماهية دول جنوب شرق آسيا -
 .جتارب واسرتاتيجيات تنمية ناجحة يف املنطقة -
 .رابطة دول جنوب شرق آسيا -

 .ماهية دول جنوب شرق آسيا: المطلب األول
حدى من  سيتم يف هذا املطلب التعريف بدول جنوب شرق آسيا كمنطقة بشكل عام، مث التعريف بكل دولة على

خالل أهم املوشرات اليت متيزها عن بعضها البعض، إضافة إىل تسليط الضوء ولو اختصارا على مسرية اقتصادياهتا وأهم ما 
 :بناًء على ذلك مت تقسيم املطلب إىل عنصرين أساسيني. مييزها

 :التعريف بدول جنوب شرق آسيا -1
 101) ويقطنها أكثر من نصف مليار نسمة ، 2ليون كمم 4,5تقارب  ةمساح جنوب شرق آسياتغطي منطقة 

األوىل جنوب شرق آسيا الربي ألن الدول : تنقسم جغرافيا إىل منطقتني. 1(3100مليون نسمة حسب إحصائيات 
تايلندا، الفيتنام، كامبوديا، الالوس الواقعة به متالمحة برا مع بقية دول القارة، واملنطقة معروفة أيضا باهلند الصينية، وتضم 

أما املنطقة الثانية فهي جنوب شرق آسيا البحري؛ يطلق عليه هذا االسم كونه عبارة عن جمموعة دول . (بورما)يانمار وم
ماليزيا، بروناي دار السالم، إندونيسيا، الفيليبين، سنغافورة تشمل املنطقة البحرية . متفرقة يف احمليط وأغلبها شبه جزر

 .وتيمور الشرقية

                                                 
1_  Southeast Asia, Wikipedia from the free Encyclopedia, seen on 15th of December, 2014 URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia    

http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
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وقد جاء هذا نتيجة . دولة، كل هلا مكانتها ووزهنا النسيب الذي خيتلف عن البقية 00يضم إذن فجنوب شرق آسيا 
االختالف والتفاوت فيما بينها من نواحي عدة سواًء جغرافيا من ناحية املساحة أو عدد السكان، أم اقتصاديا من خالل 

واجلدول رقم يعطي أهم . الل مؤشر التنمية البشريةالناتج احمللي االمجايل أو الناتج احمللي للفرد أو حىت اجتماعيا من خ
 .األرقام املتعلقة بدول جنوب شرق آسيا

 (.2012)مؤشرات عامة حول دول جنوب شرق آسيا : 04الجدول رقم 
المساحة  الدولة

 (2كم)
الناتج المحلي اإلجمالي  عدد السكان 

 (الدوالر األمريكي)اإلسمي 
الناتج المحلي للفرد 

 (مريكيالدوالر األ)
مؤشر التنمية 

 البشرية
 العاصمة

 بندار ساري بقوان 0.885 38,801$ 16,852,000,000 434,320 5,765 بروناي
 بنوم بنه 0.543 934$ 14,246,000,000 15,254,000 181,035 كامبوديا

 ديلي 0.567 1,066$ 4,214,000,000 1,119,000 14,874 تيمور الشرقية
 جاكرتا 0.629 3,660$ 894,854,000,000 244,468,000 1,904,569 إندونيسيا
 فيينتيان 0.543 1,454$ 9,269,000,000 6,376,000 236,800 الالوس
 كوااللمبور 0.769 10,579$ 305,826,000,000 29,038,000 329,847 ماليزيا
 نايبييدو 0.498 849$ 54,049,000,000 63,672,000 676,000 ماينمار
 مانيال 0.654 2,462$ 250,436,000,000 97,737,000 300,000 الفيليبين
 سنغافورة 0.895 49,936$ 267,941,000,000 5,366,000 724 سنغافورة
 بانكوك 0.690 6,572$ 376,989,000,000 64,460,000 513,120 تايالندا
 هانوي 0.617 1,523$ 137,681,000,000 90,388,000 331,210 الفيتنام

 :على الطالبة باالعتماد علىمن إعداد : المصدر
Gross domestic product, current prices, International Monetary Fund (IMF), October 2012, URL:  
Wikipedia from the free Encyclopedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia  

 :ة تاريخية عن اقتصاديات دول جنوب شرق آسيانبذ -2
 .سيتم التطرق ولو بلمحة خاطفة القتصاديات هذه الدول كل منها على حدى

 :(Malaysia)ماليزيا  -2-1
ت نفسها باالنتقال من كوهنا تعتمد على التعدين زمبدأت ماليزيا يف السبعينيات تقليد اقتصادات النمور اآلسيوية، وأل

أن تصبح - 3131قامت السلطات املاليزية بوضع رؤية . واخلدمات يعتمد بصورة أكرب على التصنيع والزراعة إىل اقتصاد

http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
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بوجود و  -واليت سعت فعال إىل حتقيقها 31311إىل  0441سنة من  21دولة متقدمة يف مجيع امليادين خالل 
 . البالد حمرك النمو الرئيسي راتاداالستثمارات اليابانية، ازدهرت الصناعات الثقيلة يف غضون سنوات، وأصبحت ص

مع اخنفاض معدالت التضخم يف الثمانينيات % 15حققت ماليزيا باستمرار معدل منو حملي إمجايل أكثر من 
ة، كما طورت بناها التحتية وقطاع تعد ماليزيا اليوم واحدة من أكرب مصنعي األقراص الصلبة احلاسوبي. والتسعينات

 .2فضل الدول جلبا للسياح وللمستثمرين األجانباخلدمات حىت أصبحت واحدة من أ

 :(Brunei)بروناي أو بروناي دار السالم  -2-2
املرتبة اخلامسة عامليا من حيث الناتج  3100تعترب بروناي من البلدان الغنية حيث حازت حسب إحصائيات سنة 

رب نصف الناتج احمللي اما يق الطبيعي والغاز يشكل إنتاج النفط اخلام. 3احمللي اإلمجايل يف ظل تعادل القدرة الشرائية
؛ فاقتصادها قائم على مزيج كما يوجد دخل كبري من االستثمارات اخلارجية يكمل دخل اإلنتاج احمللي  للدولة،اإلمجايل

 .من املشاريع احمللية واألجنبية

( أبيك)واحمليط اهلادي العبًا أكثر بروزًا من خالل منصب رئيس منتدى التعاون االقتصادي آلسيا الدولة أصبحت  
يسمح للمصنعني يف بروناي  والذي" بروناي حالل"خمطط العالمة التجارية الوطنية  3114طلقت يف أ .3111عام 

عالمة ملساعدهتم على اخرتاق األسواق املرحبة يف البلدان اليت فيها أعداد كبرية من املستهلكني الخرى استخدام األوالدول 
 .4املسلمني

 

 

                                                 
1_ Rafikul Islam, Prioritizing Issues of Malaysian Vision 2020: An Application of The Analytic Hierarchy 
Process, Department of Business Administration, faculty of Economics and Management Sciences, International Islamic 
University: Malaysia. 
2_ Mahathir Mohamad (Prime Minister of Malaysia), Malaysia on Track for 2020 Vision, P: 01.    
3_ Brunei, Wikipedia from the free Encyclopedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei   

 : ملزيد من االطالع  _4
Koo Jin Shen, Brunei Halal Brand: Getting more shelf space, The Brunei Times daily newspaper, Friday, December 
27, 2013, URL: http://www.bt.com.bn/business-national/2013/12/27/brunei-halal-brand-getting-more-shelf-space  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei
http://www.bt.com.bn/business-national/2013/12/27/brunei-halal-brand-getting-more-shelf-space
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 :(Indonesia)سيا إندوني -2-3
مساحة إندونيسيا ومناخها االستوائي واجلغرافيا األرخبيلية جتعلها ثاين أعلى مستوى للتنوع البيولوجي يف العامل بعد 

أكرب اقتصاد يف جنوب هي  .واألسرتاالسية من األنواع اآلسيوية مزيج اليت حتتويها عبارة عن الربازيل، والنباتات واحليوانات
من الناتج احمللي % 25 بنسبةقطاع الصناعة أكرب قطاع يف اقتصاد إندونسيا  تربعي .يف جمموعة العشرين وعضو شرق آسيا

قطاع  يتوقع أن يقوم 3103ففي سنة ومع ذلك،  ؛%02,2والزراعة  %21,1، يليه قطاع اخلدمات 3103عام  اإلمجايل
من جمموع قوة العمل  %25,4ما ميثل  اخلدمات بتوظيف عدد من األشخاص أكرب من أي قطاع اقتصادي آخر وهو

مع ذلك يعترب قسم الزراعة أكرب موظف يف االقتصاد و  %03,1والصناعة  %21,4وبعدها يأيت قسم الزراعة 
 .1اإلندونيسي

 : (Philipine)الفلبين -2-4
بالنسبة . ضخمإحدى أكثر عشرة بلدان ذات تنوع بيئي ، وهي جزيرة 5015مكون من  أرخبيلعبارة عن هي 

ع، للصناعة حديثا، منتقاًل من االعتماد على الزراعة إىل اعتماد أكثر على اخلدمات والتصني هحتولفرغم القتصاد الفلبيين ل
، ويعود هذا النمو %5منوا بنسبة  3102الربع الثالث لسنة  إال أنه تطور بشكل متسارع حيث حقق االقتصاد الفلبيين يف 

. إىل قطاع اخلدمات من جتارة ووساطة مالية، نقل واتصاالت مدعوما بقطاع التصنيع وصادراهتا من املنتجات االلكرتونية
على  3103/3102كانت معدالت منو الناتج احمللي حسب القطاعات الزراعي، الصناعي واخلدمايت للربع الثالث لسنة 

 .2%5,7و %1,3، %1,2: التوايل

 :(Singapore)سنغافورة  -2-3
فلها عدة مميزات جتعل هلا الصدارة واألفضلية من نصيبها دوليا، عترب سنغافورة حمورا هاما ملنطقة جنوب شرق آسيا ت

كما أنه يعد مرفؤها خامس   ،3ومنها أنه مت اعتبارها حسب تقرير لندن ملراكز املال العاملية رابع أهم مركز مايل يف العامل
موانئ وشبكات الطرق ، مطارات من تعترب من بني األفضل يف العامل يف بنيتها التحتية. مرفأ يف العامل من حيث النشاط

                                                 
1_  Indonesia Economy Profile 2013, seen on 15/01/2014,  URL: 
http://www.indexmundi.com/indonesia/economy_profile.html  
2_ Philippine Economy posts 7.0 percent GDP growth in Q3 2013, National Accounts of the Philippines, Philippine 
statistics authority, national staitistical coordination board, Posted 28 November 2013, seen on 15/01/2014, URL:  
http://www.nscb.gov.ph/sna/default.asp  
3_  Global financial centers report 7, March 2010, P: 18. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%84
http://www.indexmundi.com/indonesia/economy_profile.html
http://www.nscb.gov.ph/sna/default.asp
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صناعاهتا الرئيسية تشمل اإللكرتونيات واخلدمات املالية، . يعتمد دائما اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية. واملواصالت
فر آبار النفط، وتكرير النفط وتصنيع األدوية واملواد الغذائية املصنعة واملشروبات، ومنتجات املطاط وإصالح ومعدات ح

يف السنوات األخرية، حتركت احلكومة للحد من االعتماد على تصنيع وتصدير اإللكرتونيات من خالل تطوير . السفن
 .ميائية والبرتوكيميائيةقطاع اخلدمات، فضال عن الصناعات التقنية احليوية والكي

 : (East Timor)تيمور الشرقية -2-6
رب ضد إندونيسيا واليت احلال تزال تعاين من آثار سنوات  ؛ فهيمتدن اقتصادي يمور الشرقية ذات دخلتعترب ت

تنظيم استفتاء شعيب حتت إشراف األمم يف عن نيته  يوسف حبيبيقرار مفاجئ من قبل الرئيس اإلندونيسي  تأعلن
 أضرت لقد. ، لالختيار بني االستقالل الذايت ضمن إندونيسيا أو االستقالل النهائي0444 أوت 21ة عقد يوم املتحد

تلى االستقالل أعمال عنف  ، ومل تتوقف األزمة هنا بلوشردت آالف املدنينيلتيمور الشرقية بالبنية التحتية  هذه احلرب
حسب مؤشر  013املرتبة  حتتل تيمور الشرقية انت خالهلاوك. 31111وشغب وحروب داخلية حول السلطة دامت لسنة 

ولكنها تشهد اليوم تطورا نوعا ما متسارع أو باألحرى فهي تتمتع اآلن بنوع من االستقرار  بني دول العامل التنمية البشرية
 .0212، 021: مقارنة اهما على التوايل 3102لسنة  022جعلها تتفوق على كامبوديا والالوس لتحتل املرتبة 

 : (Thailand)تايالند -2-3
يعتمد بشكل كبري علي الصادرات حيث متثل ثلثي وهو قتصاد التايالندي من االقتصاديات الصناعية احلديثة اال يعترب

مما جيعلها  3101يف عام % 1منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  ةشهدت تايالند يف الفرتة األخري  .الناتج احمللي اإلمجايل
 0445خاصة بعد األزمة املالية اآلسيوية . سرع منوا يف منطقة شرق آسياوحتديدا األ ،رع اقتصاديات آسيا منواأسواحدة من 

 ىمستو  ىوتصنف الثانية عل ،من أكرب االقتصاديات يف العامل 32حتتل املرتبة ورغم ذلك فهي . واليت بدأت أصال من تايالند
احمللي للفرد بعد  تجمنطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة للنا ىالرابع علوحتتل الرتتيب  إندونيسيا،جنوب شرق آسيا بعد 
 .3سنغافورة وبروناي وماليزيا

                                                 
1_ East Timor, Wikipedia from the free Encyclopedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor    
2_ Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, P:164. 

 /http://ar.wikipedia.org/wikiدتايالن: تايلندا، موسوعة ويكيبيديا، على الرابط_  3
   

http://en.wikipedia.org/wiki/East_Timor
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 :(Vietnam)الفيتنام  -2-8
منذ عام . رمسيا يطلق عليها مجهورية الفيتنام االشرتاكية، فهي دولة شيوعية كانت تتبىن االقتصاد املخطط مركزيا

طو يف االجتاه العام لعملية التنمية والعوملة بدأت ختنواحي العملية، و ، بدأت احلكومة يف التجديد من مجيع ال0411
اليت تتميز أصبحت الفيتنام اليوم تعترب من األسواق الناشئة و  .ا، مث قامت بفتح أسواقها وتشجيع التصديرواألقلمة تدرجيي

 .1متسارع التطور اقتصاد ديناميكي ومتنوعب

 : (Cambodia)كامبوديا -2-4
 األرز؛ من السكان يف معيشتهم % 59طاع األهم يف االقتصاد الكمبودي، حيث يعتمد عليها حوايل الق عد الزراعةت

السياحة مصدر البالد  تربععلى التوايل؛ حيث ت، والبناء قطاعات أخرى مهمة النسيج والسياحة. يهو احملصول الرئيس
وديا منواً، لكنه ال يزال منخفضًا مقارنة بالدول دخل الفرد يف كمبداد يز. الثاين من العملة الصعبة بعد صناعة النسيج

: على التوايل؛ الزراعة 3103تتوزع مسامهة القطاعات الرئيسية يف الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  .2األخرى يف املنطقة
 .3%21,2، وقطاع اخلدمات يساهم بنسبة %32,4: ، الصناعة27,5%

 : (Laos)الالوس -2-10
واحدة من أفقر بلدان جنوب شرق اقتصاديا تعترب . كثيفة وغابات تكون من جبالغري ساحلي ت بلد مداريالالوس 

ت سنة حيث وظفتعتمد على الزراعة بشكل هيكلي؛ . اهرةوال متلك اليد العاملة املالتحتية  تهابني، تتميز بضعف آسيا
هو أساس الزراعة يف  األرز عد، كما يمن الناتج احمللي اإلمجايل% 70من السكان وتساهم حبوايل % 57,0حوايل  3101

تناقصت نسبة الزراعة من الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة مع قطاع الصناعة واخلدمات اليت تتزايد وتشهد تطورا . دولة الالوس
 .4%21، %25، %31: على التوايل 3103سنة بعد سنة، حيث بلغت سنة 

                                                 
 .11/10/3102: ، مت االطالع عليه بتاريخ/http://ar.wikipedia.org/wikiالفيتنام: ، موسوعة ويكيبيديا، على الرابطالفيتنام_  1
 .11/10/3102: عليه بتاريخ مت االطالع ،/http://ar.wikipedia.org/wikiكامبوديا: على الرابط، مرجع سابق، موسوعة ويكيبيديا، كامبوديا _2

3_ Cambodia, Southest Asia, The world FactBook, Publications, Library, Central Intelligence Agency, seen on: 
08/01/2014, URL:  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html 

 

4_  Laos,   East and Southest Asia, The world FactBook, Op.cit, seen on: 08/01/2014, URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cb.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
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ة البيئية واليت تبين عليها البالد اسرتاتيجياهتا التنموية كما أنه هناك منو ملحوظ يف جانب السياحة خاصة منها السياح
 .31011 سنةألف  151ومليون  إىل 0441 ألف زائر سنة 11حاليا، حيث ارتفع عدد الزوار األجانب من 

 : Myanmar (Burma)(بورما)ميانمار  -2-11
خرية لكن الغموض مازال كانت هذه الدولة غامضة وغائبة عن األنظار لفرتة طويلة، وقد ظهرت هذه السنوات األ

هي متتص حوايل و  بلد زراعي يعيش ثالثة أرباع أهلها على الزراعة هي، جمهورية اتحاد ميانماررمسياً  ورماتدعى ب. يشواها
تصدر منه  فوهو الغذاء األساسي ملعظم سكاهنا، ويفيض عن حاجتها  ، أبرز حاصالهتا األرز2العاملة يدمن ال 51%

 والبذور الزيتية، مث املطاط الذرة السكان إىل جانبه يزرع .بني دول العامل الرابعة يف تصدير األرز رتبةكميات كبرية وحتتل امل
 .والقطن والقمح والسمسم والفول السوداين والفاكهة كما تزرع اخلضروات .والشاي وقصب السكر

ن اإلداريني ويعمل الباقون يف ومعظمهم م ،3(%32) ربع العاملني البورمينيتقريبا  اخلدمات ستوعب قطاعكما ي
املستشفيات واملدارس واملؤسسات األخرى ذات الصلة خبدمة اجملتمع ويشمل كذلك العاملني يف جماالت التجارة والنقل 

 .واالتصاالت

 .تجارب واستراتيجيات نمو ناجحة في المنطقة: المطلب الثاني
معروفة هنائيا، وحىت إن عرفت فقد عرفت بتخلفها  لقد كانت أغلب دول جنوب شرق آسيا معزولة عن العامل وغري

ولكن فجأة وخالل . االقتصادي واالجتماعي والسياسي وجبهل شعواها؛ فقد كانت معزولة منعزلة مبجتمعاهتا واقتصادياهتا
الذي فم. فرتة ال تتجاوز ثالثة عقود ظهرت على الصعيد الدويل مباشرة، بل وظهرت بقوة وبوترية منو متطورة ومتسارعة

 شجعها على الظهور؟ ما هي االسرتاتيجية اليت اتبعتها يف ذلك؟ وهل كانت هناك مناذج جناح يف املنطقة مت االقتداء اها؟ 

 :تجربة النمور اآلسيوية -1
تعترب جتربة النمور اآلسيوية مبثابة الدفعة القوية لدول جنوب شرق آسيا للنهوض باقتصادياهتا؛ خاصة وأن سنغافورة 

فإضافة إىل قوة اإلرادة يف التقدم اليت منحتها إياها هذه التجربة، إال أهنا ساعدهتا بالفعل وعمليا يف . ك النمورهي أحد تل

                                                 
1_ Laos, Wikipedia from the free Encyclopedia, seen on: 08/01/2014, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Laos#Tourism  
2_ Burma,   East and Southest Asia, The world FactBook, Op.cit, seen on: 15/01/2014, URL: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html   
3_ Ibidem. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laos#Tourism
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل عوامل ظهور وجناح النمور اآلسيوية واليت ساعدت دول جنوب شرق . تطوير اقتصادياهتا
 .آسيا يف االقتداء اها

 :النمور اآلسيويةنشأة المصطلح وظهور  -1-1
فالنمر اآلسيوي يتميز بسرعة . نفسها يف الثقافات اآلسيوية" النمور"صطلح النمور اآلسيوية مقتبس من مكانة م

كونغ وكوريا اجلنوبية  -سنغافورة، هونغ تايوان، :اآلسيوية األربعةوهذا بالضبط ما فعلته الدول . حركته ومباغتته للخصوم
احلادي إىل االعرتاف اها كدول متقدمة مع بداية القرن أمم فقرية حمطمة من  وها وانتقاهلاكوهنا باغتت العامل بسرعة من

 حىت خالل الفرتة ما بني الستينيات والتسعينيات قفزات صناعية واقتصادية مذهلة وصلت هذه الدول حققت. والعشرين
 .%01 معدل منو سنوي ىلإ

اآلسيوية كوهنا ع رفت أجياهلا األوىل عامليا باجلوع والفقر، احلروب  أطلق أيضا على جتربة النمور اآلسيوية باملعجزة
سنة خرجت للعامل جبيل جديد خمتلف متاما  37والثورات اخلارجية والداخلية، إضافة إىل جهل شعواها، وفجأة ويف ظرف 

شرة عن طريق بوابة العلم عن سابقه؛ جيل يعيش رفاهية اقتصادية واجتماعية، جيل متعلم ذو دخل مرتفع، دخل العامل مبا
 .1عرفه العامل من خالل االنرتنت بشكل كان من املستحيل توقعه من أجياله السابقة. والتكنولوجيا

كما أهنا من األشياء اليت فاجأت القوى الكربى أنه وفقا للنظام الرأمسايل، يعترب اإلستقرار السياسي وتوفر املوارد 
يف حني أن النمور األربعة كانت تفتقر هلذه العناصر؛ فمثال . االقتصادي للدولالطبيعية من أهم متطلبات االزدهار 

سنغافورة وتايوان كانتا حديثتا عهد باحلروب والثورات الداخلية واملعاناة القاسية من قادهتم، بل زد على ذلك سنغافورة 
هذه الدول األربعة بتحقيق معدالت منو  وهكذا استمرت. 2تفتقر حىت إىل أهم مورد حيوي فهي تستورد املياه من ماليزيا

إال أهنا هنضت من جديد ، 04453، ورغم أهنا تلقت ضربة قاسية عند أزمة %5مرتفعة بشكل مستدام يتجاوز يف الغالب 

                                                 
1_ Mark L. Clifford and Janet Pau, Through the eyes of Tiger Cubs: Views of Asia’s Next Generation, John Wiley 
and Sons: Asia, 2011, P: 01.  

: ، متوفرة على الرابط11/11/3100، امللحق االقتصادي، جريدة املدى اليومية، النمور اآلسيوية من دول فقيرة إلى دول صناعيةإياد مهدي عباس، _ 2
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2785  

  : انظر 0445ملزيد من املعلومات حول أزمة آسيا املالية _  3
Giancarlo Corsetti and others, What caused the Asian currency and financial crisis, Japan and the World Economy, 
Vol: 11, NBER Working Paper No 6833, NBER Program in International Finance and Macroeconomics, URL: 
http://www.nber.org/papers/w6833   

http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2785
http://www.nber.org/papers/w6833
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كونغ وسنغافورة متلك أهم املراكز املالية الرائدة يف العامل، يف حني أن كوريا اجلنوبية وتايوان -أصبحت هونغ. وبشكل أقوى
 .1أصبحوا من أفضل قادة العامل يف صناعة تكنولوجيا املعلومات

 :عوامل نجاح النمور اآلسيوية -1-2
يعود جناح جتربة النمور اآلسيوية إىل عدة أسباب وظروف منها الداخلية ومنها اخلارجية، وميكن ذكر أمهها يف العناصر 

 :املوالية
 :العوامل الداخلية -1-2-1

اعدت هذه الدول يف تطوير اقتصادياهتا هو استغالل ميزهتا النسبية املتمثلة يف اليد متثلت أهم العوامل الداخلية اليت س
 .العاملة العاطلة عن العمل، إضافة إىل وضعها لسياسات اقتصادية كلية مناسبة القتصادها وملا تعانيه

ت كانت تعاين من البطالة، عندما بدأت هذه الدول جتربتها اإلمنائية يف اخلمسينا ؛2الوفرة النسبية للموارد البشرية -
ومما فاقم معدالت البطالة حالة الركود الذي خيم على هذه الدول آنذاك وارتفاع معدل منوها السكاين، فلجأت 

 .احلكومات يف هذه الدول إىل استثمار هذه امليزة النسبية يف الصناعات التصديرية كثيفة العمالة وذات األجر الرخيص
مل كانت هذه الدول تتسم بندرة واضحة يف املوارد الطبيعية وبالتايل كان اعتمادها على وفيما عدا وفرة عنصر الع

ويف ضوء هذه الندرة الشديدة اعتمدت على . اخلارج يكاد يكون كاماًل يف تأمني املواد الغذائية واملواد اخلام والطاقة
ناعات التصديرية اليت تقوم على استرياد املواد اسرتاتيجية إمنائية حمددة، فحواها االعتماد على جمموعة معينة من الص

 .األولية من اخلارج وتصنيعها يف الداخل معتمدة على الوفرة النسبية لعنصر العمل
اخلمسينات )هذا األمر أدى إىل ظهور العجز يف ميزان مدفوعات هذه الدول يف املراحل األوىل من النمو 

تحاصر بأزمات النقد األجنيب والديون اخلارجية وبالتايل هتديد سهنا ، لكن حكومات هذه الدول أدركت بأ(والستينات
التجربة بكاملها، لذلك وضعت نصب أعينها أن تصل إىل مرحلة تسبق فيها معدالت منو الصادرات معدالت منو 

  .رداتاالو 

                                                 
1_ Jinyong Lee and others, Korean economic growth and marketing practice progress: A role model for 
economic growth of developing countries, Industrial Marketing Management, Volume 37, Issue 7, October 2008, 
Pages 753–757, URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850108001417?np=y   

بتاريخ ، 0252: عبد الرمحن تيشوري، جتربة النمور اآلسيوية والعوامل اليت أدت إىل أزمتها، جريدة احلوار املتمدن، حمور اإلدارة واالقتصاد، العدد_  2
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50006: متوفر على الرابط ،14/00/3117

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850108001417?np=y
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50006
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يف خلق بيئة  سياسات اقتصادية ذات تأثري إجيايب انتقت حكومات هذه الدول ؛1لسياسات االقتصادية الكليةا -
 :أهم هذه السياساتتتمثل اقتصادية حملية مناسبة لدفع قوى النمو والتقدم، 

 على درجة عالية من التقدم والكفاءة صلبة بنية حتتية وتوفري بناء. 

 هتمام الكبري الذي أولته الدولة لالستثمار يف البشر، من زيادة يف خمصصات اإلنفاق العام على التعليم اإل
كان والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وبالتايل فإن ذلك انعكس يف منو إنتاجية العمل من والصحة واإلس

 .ناحية ويف استيعاب التكنولوجيا املستوردة والدخول يف مرحلة التطوير التكنولوجي من ناحية ثانية

  اجيايب يف النمو االقتصادي إلبعاد شبح التضخم، وكان لذلك أثر اليت اتبعتها جمموعة السياسات النقدية واملالية
 .ومنو الصادرات والسيطرة على األجور

  فقد حرصت هذه الدول  ؛يف جتارب هذه الدولاألساسية واهليكلية العناية اخلاصة بقطاع الصادرات نظراً ملكانته
التصديرية  على استقرار أسعار الصرف وعلى إعفاء املواد الوسيطة والسلع اإلنتاجية املستوردة الالزمة للصناعات

 .من الرسوم اجلمركية، ووفرت التسهيالت املصرفية لتشجيع الصادرات

  رصت الدول أن تقلل باستمرار وبأسرع وقت ممكن من حجم فجوة ، حالوقوع يف فخ املديونية اخلارجيةلعدم
سعر ) احمللية وذلك من خالل تشجيع املدخرات( أي الفجوة بني معدل االستثمار املنفذ واالدخار احمللي)املوارد 

ونتيجة هلذه السياسات استطاعت هذه  .(تنويع أجهزة تعبئة املدخرات ،تطوير سوق األوراق املالية ،فائدة مرتفع
ستثمارات األمر الذي جعلها تتحول إىل بلدان مصدرة لإل ؛الدول أن حتقق أعلى معدالت ادخار يف العامل

ديون اخلارجية ظلت يف حدود آمنة، وكان ميكن خدمة أعبائها دون وبالتايل فإن ال. اخلاصة اعتباراً من الثمانينات
 .ات الدولية للبلديحتياطحدوث ضغوط على سعر صرف العملة الوطنية أو على اال

                                                 
 :مت االعتماد على املراجع املوالية_  1

Victor Krasilshchikov, The East Asian ‘Tigers’: Following russia and Latin America?, Asia-Pacific Program, P-P: 2-
7.  
Jamil Nasir, The making of an Asian tiger, “The International News” newspaper: Pakistan, 27/07/2013, URL: 
http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-192677-The-making-of-an-Asian-tiger   

http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-192677-The-making-of-an-Asian-tiger
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   عمدت احلكومات يف هذه الدول على انتهاج سياسة واعية لتشجيع وجذب االستثمارات األجنبية املباشرة إليها
  .لربح تغريها على اجمليءاق معدالت مرتفعة يكي حتقوهتيئة املناخ املناسب هلا ل

 :العوامل الخارجية -1-2-2
إضافة إىل العوامل الداخلية اليت ساعدت اها هذه الدول اقتصادياهتا، هناك عوامل أخرى خارجية ساعدهتا يف تسريع 

 :1ومن أهم هذه العوامل مايلي. آدائها وحصد نتائج جهودها

فنتيجًة لتبعية أنظمة حكم  ؛(يت والواليات املتحدةاحتاد السوفياإل) بين العمالقين دور الذي لعبته الحرب الباردةال -
حرص املعسكر الغريب على مساعدة هذه الدول بسخاء لتسريع منوها االقتصادي وحتديثها   ة،لرأمساليل النمور دول

  .شرتاكي اجملاور هلاكنموذج رأمسايل بديل للنموذج اإل

كان يعمل حىت بداية السبعينات، هذا النظام حقق استقرارًا عامليًا يف أسعار صرف الذي   ؛نظام النقد الدولي -
عمالت خمتلف بلدان العامل، وبالتايل فإن هذا النظام وفر هلا الدخول يف صفقات تصدير واسترياد طويلة األجل وهي 

هلا موارد السيولة عند احلاجة مطمئنة لعدم وجود تقلبات فجائية وحادة يف أسعار الصرف، كما أن هذا النظام وفر 
 .ةبأسعار فائدة معقول

الستفادة الكبرية اليت حققتها هذه الدول من التخفيضات اجلمركية يف ضوء النظام العشري ؛ ااتفاقية الجات -
لية مكانات التصدير غري املعاق إىل البلدان الرأمساإللتفضيالت اجلمركية اليت أقرته اجلات يف أوائل السبعينات، فلوال 

الصناعية الذي وفرته هذه التخفيضات ما كان من املمكن لتجربة النمور اآلسيوية أن تشهد هذا النجاح الذي 
 .حققته

 :أثر تجربة النمور اآلسيوية على دول جنوب شرق آسيا -1-3
ليت من خالل ما سبق، وإضافة إىل العوامل الداخلية واخلارجية اليت مت ذكرها واليت ساعدت النمور اآلسيوية وا

أردت الرتكيز يف هذا العنصر على استفادة دول جنوب شرق آسيا من نقطتني . استفادت منها دول جنوب شرق آسيا
 .أساسيتني؛ واحدة معنوية واألخرى مادية حبتة أراها أساس جناح التجربة

                                                 
  .3117، مرجع سابقعبد الرمحن تيشوري، _  1
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ة، فهذا يعطي تتمثل يف كون جتربة النمور اآلسيوية من نفس املنطقة خاصة وأن معهم سنغافور  :النقطة األولى -
وهذا ما حصل بالفعل؛ فقد تلت النمور اآلسيوية أشبال . احلافز والدعم لبقية الدول احمليطة اهم لتحذو حذوهم

 .1النمور املتمثلة يف ماليزيا، تايالند، إندونيسيا والفلبني وكلها دول من جنوب شرق آسيا

ها بل أساس ظهورها الدويل القوي هو تركيزها كون النمور اآلسيوية كان من أهم أسباب جناح  :النقطة الثانية -
؛ فهي مل تتدرج يف 2وتفوقها يف قطاعني أساسيني، ومها القطاع املايل وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال

اسرتاتيجية تنميتها بل فضلت االندماج املباشر يف االقتصاد الرقمي، والذي فعال أدى اها لتعتلي الصدارة يف أهم ما 
إنتاجها احمللي اإلمجايل لصاحل القطاعات والفروع ذات  ةستطاعت هذه الدول أن تغري من بنيفقد ا .جاء به

 . نتشاري الواسعاإلنتاجية األعلى وذات األثر التنموي اال

 :نموذج اإلوز الطائر للنمو االقتصادي -2
  ة اعتمدت على طريقةم نظرية اقتصادي0425يف عام  Akmatzu "وز كماتأ"وضع االقتصادي الياباين املشهور 

نظرية بتصوير عملية النمو االقتصادي يف دول شرق آسيا على أساس أن اليابان تأيت هذه التقوم . يف طرياهنا أسراب اإلوز
 ،كوريا اجلنوبية  :النمور اآلسيوية يف مقدمة السرب باعتبار أهنا قائد السرب، وتليها جمموعة السرب األول الذي يضم

، أما إندونيسياماليزيا وتايالند و : دول أشبال النمورمث يأيت السرب الثاين الذي يشمل . وسنغافورة هونج كونج ،تايوان
وبالطبع  .وبقية دول جنوب شرق آسيا اليت كانت اشرتاكية وتأخرت عن الركب السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام

و طريانه، وهو ما يعكس مرحلة النمو والتطور تفصل بني كل سرب والذي يليه مسافة حتددها سرعة السرب ومقدار عل
 .3االقتصادي يف كل دولة

                                                 
 :ملزيد من االطالع حول أشبال النمور اآلسيوية، انظر_  1

 Mark L. Clifford and Janet Pau, Op.cit, 2011. 
2_  Jamil Nasir, Op.cit, 2013.  

 : ، متوفرة على املوقع10/03/3103، صحيفة االنتباهة، ظرية اإلوز الطائرنعبد املاجد عبد القادر، _  3
www.alintibaha.net/portal.د-عبداملاجد-عبدالقادر/35174-نظرية-األوز-الطائر/html  

http://www.alintibaha.net/portal/د-عبدالماجد-عبدالقادر/27859-نظرية-الأوز-الطائر.html
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النمو،  يف اآلخذ البلد اليت مير اها املرحلة حتدد رئيسية منحنيات ثالث على النظري منوذجه يف ويتحدث أكماتزو
 :1تتمثل يف

 .البلد املعين اقتصاد ر اهامي اليت والتنمية النمو مرحلة نوعية الواردات تركيبة حتدد حيث :االستيراد منحنى -
 .املعين البلد يف اقتصاد املنتجات وتركيبة اإلنتاجية القوى تطور مستوى املنحىن هذا يوضح حيث :اإلنتاج منحنى -
 نوع ارتقاء حبسب سلة الصادرات ديناميكية ومدى نوعية املنحىن هذا يوضح حيث :الصادرات منحنى -

 .املهارة التقانة أو كثيفة كثيفة/املال كثيفة رأس/ العمالة ةكثيف  :للخارج تصديرها يتم اليت املنتجات

 إطار يف والتقدم النمو مضمار يف متأخرا جاء بلد كل موقع اليت حتدد اإلحداثيات مبثابة الثالثة املنحنيات هذه تعترب
 .واملسافة االرتفاع من حيث الطائر اإلوز منوذج

تج يف سياق التنمية االقتصادية، حيث تبدأ املرحلة األوىل باسترياد البلد وتقدم نظرية اإلوز الطائر تفسريا لدورة املن
، مث تليها املرحلة الثانية الت (اليابان)السلعة من البلد املتقدم والسابق يف النمو االقتصادي ( النمور اآلسيوية)الناهض 

 تأيت املرحلة الثالثة واألخرية وهي أن يقوم البلد يينتج فيها البلد السلعة حمليا مبحاكاة البلد املتقدم واسترياد تقنيته، مث
 .2، وهكذا تستمر الدورة(أشبال النمور)الناهض بتصدير السلعة للخارج، للبلدان األقل منوا 

ومن الدروس املستفادة من تطبيق نظرية اإلوز الطائر يف دول شرق آسيا بصفة عامة ودولة ماليزيا وكوريا بصفة 
ناعية يف هذين البلدين قد متت يف ظل أنظمة حكم مستقرة اجتهت حنو إعطاء القطاع اخلاص خاصة، أن التجربة الص

ن دولة إدوره يف احلياة االقتصادية، وعملت على توفري األطر املؤسسية للمشاركة الشعبية يف صنع القرار االقتصادي، مث 
شرق آسيا، حيث شكل التعاون فيما بينها أساساً  اليابان كانت قد مثلت دور القاطرة يف منو كوريا وماليزيا وبقية دول

 .للنهضة التنموية

 

                                                 
جملة العلوم اإلنسانية، العدد العاشر، جامعة حممد خيضر، ، األقلمة في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائروعشة واألخضر ديلمي، بمبارك _ 1

  .345:ص ،3111بسكرة، 

لة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد ، جمالطائر اآلسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر إلى الهيكل التصديري دور نظرية اإلوزكمال عايشي، _ 2
  .307، 302: ، ص، ص3114السادس، ديسمرب 
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  .(ASEAN)رابطة دول جنوب شرق آسيا : المطلب الثالث

يف ظل جناح دول جنوب شرق آسيا يف تطوير وتنمية اقتصادياهتا، مع تزايد معدالت منوها االقتصادي وثباهتا، ومع 
القارة اآلسيوية ككل ظهورا وتطورا مستمرا للتكتالت االقتصادية، واهتماما كبريا ازدياد مسامهاهتا يف التجارة الدولية عرفت 

فكان هدف التكتل . ليس فقط من جانب دول جنوب شرق آسيا بل من جانب اليابان والصني أيضا، والنمور اآلسيوية
الدول اآلسيوية يف محاية نفسها يف  اآلسيوي إضافة إىل املنافع االقتصادية والتجارية اليت ستعود عليه من ورائه، هو رغبة

 . ظل النظام االقتصادي العاملي اجلديد من التكتالت الدولية األخرى خاصة منها التكتالت األوروبية واألمريكية

فقد  .(ASEAN)وقد كان أهم تكتل أذهل الدول الغربية والعامل أمجع بتطوره، تكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا 
 . يل يتنافس واالحتاد األورويب على الصدارة يف فرتة ال تتجاوز ثالثة عقودأصبح قطب اقتصادي دو 

 :ماهية رابطة دول جنوب شرق آسيا -1
سيتم يف هذا العنصر استنباط املسرية التارخيية لرابطة دول جنوب شرق آسيا من خالل نشأهتا، تطورها وأهم القمم 

 .اليت عقدهتا
 :نشأة رابطة دول جنوب شرق آسيا -1-1

. تايالندا والفلبني ،سنغافورة ، إندونيسيا،ماليزيا جنوب شرق آسيا تتمثل يفدول  ا منء الرابطة مببادرة مخسإنشا مت
يف مواجهة الشيوعية يف جنوب شرق ، "بانكوك"بعاصمة تايالند  0415كنوع من احللف السياسي عام   يف البدايةنشأت 

وحتقيق السلم يف  ز الرابطة يف بداية نشأهتا على التنسيق السياسييرك؛ فكان ت1آسيا وخاصة فيتنام وكومبوديا والوس وبورما
 . املنطقة

جراء السياسات احلمائية املتبعة من قبل الواليات املتحدة وأوروبا جتاه  رابطةبعد األضرار اليت حلقت بدول اللكن 
 جناحه عن اتخطو أوىل  يرسي ألسيانتكتل ا والوظيفي، واهذا بدأ هذا التكتل، أخذت هتتم بالتعاون االقتصادي اصادراهت

كما يذكر أيضا أن أصل تشكيل الرابطة يعود . 2العاملية الكربى طريق تأسيس جبهة منظمة مضادة للتكتالت االقتصادية

                                                 
  .302: ، ص3115، مرجع سابقعبد الوهاب رميدي، _  1
 :، حمور اإلدارة واالقتصاد، بتاريخ3201: ، صحيفة احلوار املتمدن، العددالتكتالت االقتصادية في الدول المتقدمة والناميةفالح خلف الربيعي، _  2

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137574: ، متوفرة على الرابط03/11/3111

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=137574
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منظمة أطلق عليها اسم رابطة دول جنوب شرق " ماليزيا، تايالند والفلبني"عندما شكلت ثالث دول فقط  0410لسنة 
 .(ASA)آسيا 

 :رابطة دول جنوب شرق آسيا تطور -1-2
سنة من حلف  21لقد مرت رابطة دول جنوب شرق آسيا بعدة تطورات وشهدت عدة حتوالت؛ فانتقلت خالل 

فما هي أهم املراحل . سياسي مؤلف من مخسة دول إىل قطب اقتصادي يصنف كواحد من أكرب ثالث تكتالت يف العامل
 ؟االنتقالية اليت أوصلتها ملا هي عليه اليوم

 : انضمام باقي دول جنوب شرق آسيا للرابطة -1-2-1
 برونايمث بدأت تتوسع الرابطة بانضمام مملكة . دولة تقع جنوب شرق آسيا 11نشأت الرابطة خبمس دول من أصل 

بعد سنتني انضمت . ، الفيتنام أصبحت العضو السابع0447جويلية  31يف . 0412جانفي  11العضو السادس يف 
، وكانت كامبوديا ستنضم معهما إال أنه تأجل انضمامها بسبب عدم االستقرار الداخلي 0445جويلية  32يخ الالوس وميامنار بتار 

 . 04441أفريل  21حىت تاريخ 

تيمور "وبقيت الدولة الوحيدة املتخلفة عن الركب  11من أصل  10الدول حىت وصلت للعدد  وهكذا انضمت باقي
 . 31002، وكانت قد قدمت طلبها لالنضمام للرابطة يف نوفمرب سنة 2013سنة اليت يتوقع إمكانية انضمامها  "الشرقية

 :إنشاء أول منطقة تجارة حرة -1-2-2
هتدف إىل إزالة مجيع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية  لدول جنوب شرق آسيا منطقة التجارة احلرة 0440سنة  أنشئت

 1997 سنة  استحدثتمث  .1994 سنةدخلت حيز التنفيذ . سنة 15، ويتم تنفيذها على فرتة انتقالية متتد إىل ياتدرجي
والذي مل ينجح يف  ،PTA"3"والذي عرف بـ ( Preferential Trading Arrangement)نظام ترتيبات تفضيلية للتجارة 

 .األسيان وهو اهلدف األساسي الذي أنشئ من أجلهزيادة التجارة البينية لدول 

 
                                                 

1_  ASEAN official web-site, about ASEAN, overview, establishment, URL: http://www.asean.org/asean/about-asean  
2_ “East Timor to join Asean in Jakarta 2011”, Jakarta Globe: Indonesian English News Publication, 2010, URL: 
http://www.thejakartaglobe.com/archive/east-timor-to-join-asean-in-jakarta-2011/409570/   

، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، "نموذج الدول النامية لإلقليمية المنفتحة" ASEAN( اآلسيان)رابطة دول جنوب شرق آسيا خالفي علي ورميدي عبد الوهاب،  _3
 .12: ، ص3114السادس، العدد 

http://www.asean.org/asean/about-asean
http://www.thejakartaglobe.com/archive/east-timor-to-join-asean-in-jakarta-2011/409570/
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 :ألسلحة النوويةمعاهدة إخالء جنوب شرق آسيا من ا -1-2-3
 07فوقعت بتاريخ . لتدعيم وتطوير اقتصاديات الدول األعضاء، ركزت الرابطة على األمن واالستقرار يف املنطقة

معاهدة إخالء منطقة جنوب شرق آسيا من األسلحة النووية، ومت تفعيل املعاهدة من قبل مجيع األعضاء  0447ديسمرب 
 .31101جوان  30مجيع األسلحة النووية بتاريخ ماعدا الفلبني اليت أخلت إقليمها من 

 (:3+آسيان )آسيان زائد ثالثة  -1-2-4
يضم إضافة إىل دول جنوب شرق آسيا الصني، " تعاون اقتصادي لشرق آسيا"اقرتحت ماليزيا إنشاء  0441سنة 

ت أخرى حىت مت إنشاء رفض هذا املقرتح ورغم ذلك بقيت حماوالت األسيان للسعي وراء اندماجا. اليابان وكوريا اجلنوبية
وقد نتج عنها . ، وقد مت إنشاؤه لتطوير العالقات القائمة بني دول األسيان وهذه الدول الثالث04452سنة  2+آسيان 

مع اهلند، أسرتاليا، نيوزيلندا، الواليات املتحدة األمريكية  2+واليت تضم األسيان  "قمة شرق آسيا"احلدث األكرب 
 .ابطة دول جنوب شرق آسيا مكانتها االقتصادية والسياسية يف النظام االقتصادي العامليوهكذا أصبحت لر . 3وروسيا

 :أهداف رابطة دول جنوب شرق آسيا وأهميتها -1-3
 :4سعت دول جنوب شرق آسيا من خالل إنشاء تكتل األسيان إىل حتقيق جمموعة من األهداف مين ذكر أمهها يف

أجله هو حتقيق االستقرار السياسي واألمين يف املنطقة، وجتنب صراع  كان اهلدف األساسي اليت أنشئت الرابطة من -
 .الدول فيما بينها مبراعاة احرتام العدل وسيادة القانون يف العالقات بينها

 .إقامة عالقات وثيقة ونافعة مع املؤسسات الدولية واإلقليمية ذات األهداف املماثلة -
االجتماعي والتنمية الثقافية يف جنوب شرق آسيا، بعمل مكلل بروح  تسريع وترية النمو االقتصادي وتعزيز التقدم -

 .التعاون والتكافؤ واملشاركة
 .تشجيع التعاون النشط واملتبادل بني دول جنوب شرق آسيا يف جماالت البحث والتدريب -

                                                 
1_  Peter Crail and Xiaodon Liang, Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone and the Nuclear-Weapon States, 
Asia Pacific Bulletin number 148, February 7th, 2012.  
2_ Richard Stubbs, ASEAN plus three: Emerging East Asian Regionalism?, Asian Survey, 42:3, University of 
California Press, Journals Division, 2002, P: 442. 
3_ Sueo Sudo, ASEAN: Significance of and issues at the first East Asia Summit, Yearbook of Asian affairs- Chiba, 
ZDB-ID 22806295 - Vol. 1.2006, 2007, P, P: 26,27. 

  .12: ، صمرجع سابق، لي ورميدي عبد الوهابخالفي ع_  4
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شؤون التجارة السلعية  التآزر الفعال يف استخدام األنشطة الزراعية والصناعية وتوسيع نطاق التجارة مبا يف ذلك دراسة -
 .الدولية وحتسني النقل واالتصاالت

ومن هذه األهداف تستقي رابطة دول جنوب شرق آسيا أمهيتها كتكتل يف إقليمها اخلاص من جهة، وأمهيتها يف االقتصاد 
 . العاملي من جهة أخرى

أمنيا، سياسيا، اقتصاديا  ؛ تربز أمهية تكتل دول جنوب شرق آسيا يف التعاون فيما بينهافي إقليمها الخاص -
إضافة إىل أثر هذا التكتل يف تسريع عملية النمو والتنمية يف . واجتماعيا بل حىت ثقافيا للنهوض باقتصادياهتا وشعواها

دول جنوب شرق آسيا إال أنه ساهم أيضا يف تعزيز العالقات واملصاحل االقتصادية بني الدول األعضاء، وكان ذلك 
ة التجارة احلرة لألسيان واليت سامهت يف زيادة معدالت التجارة البينية بني خمتلف دول جنوب من خالل إقامة منطق

 . شرق آسيا
؛ تتزايد أمهية رابطة دول جنوب شرق آسيا يف االقتصاد العاملي يوما بعد يوم، نتيجة اتفاقيات في االقتصاد العالمي -

وهذا ما أدى . إخل...كاليابان، الصني، كوريا اجلنوبية وأسرتاليا  التجارة احلرة املشرتكة اليت يتم توقيعها مع دول أخرى
 . إىل تنامي دور دول جنوب شرق آسيا يف العالقات االقتصادية الدولية

 :أهم قمم واجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا -2
وف اليت عقدت رابطة دول جنوب شرق آسيا العديد من االجتماعات والقمم، اختلفت باختالف األسباب والظر 

 :وميكن عرضها حسب التقسيم املوايل. عقدت فيها فمنها ما هو دوري ومنها ما هو خاص
 : قمم األسيان الرسمية -2-1

مث تلتها قمة ماليزيا سنة . ، يف مدينة بايل اإلندونيسية0451كانت أول قمة رمسية اجتمع فيها قادة دول األسيان سنة 
سنوات عقدت  7وبعد . سنوات 7تفاق على ضرورة اجتماع القادة كل مت اال 0415وخالل القمة الثالثة سنة  ،0455

، أين بدأت 3110بالفعل قمة األسيان الرابعة، وبعدها استمر انعقاد قمم األسيان الرمسية كل ثالث سنوات لغاية سنة 
 . 31171تعقد كل سنة لغاية 

                                                 
1_    List of ASEAN Summits, ASEAN-Malaysia National Secretatriat Official Web Site, URL: 
http://myasean.kln.gov.my/myaseanv2/index.php/list-of-asean-summits-mainmenu-90  

http://myasean.kln.gov.my/myaseanv2/index.php/list-of-asean-summits-mainmenu-90
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وأين مت انعقاد قمتني رمسيتني األوىل يف جانفي اليت كانت متثل منعطفا هاما بالنسبة لدول األسيان،  3115لتصل سنة 
 بتاريخ" 23القمة "ومت انعقاد آخر قمة . ومنذ ذلك احلني وقادة الرابطة جيتمعون رمسيا مرتني كل سنة. والثانية يف أكتوبر

 .1بربوناي 3102 أكتوبر 4-01

بطة فقط، مؤمتر دويل يضم القادة ووزراء اجتماع داخلي بني قادة دول الرا: يف العادة تنقسم القمة إىل عدة اجتماعات
. جيتمع فيه قادة األسيان مع قادة الصني، اليابان وكوريا اجلنوبية 2+اجتماع آسيان. خارجية دول جنوب شرق آسيا

 .يضم جمموعة من قادة دول األسيان والشريكني أسرتاليا ونيوزيالند ASEAN-CER: واجتماع منفصل يعرف بـ

 :سميةقمم األسيان غير الر  -2-2
خالل القمة اخلامسة ببانكوك اتفق القادة على إجراء اجتماعات غري رمسية ما بني القمم الرمسية، وكانت يف إمجاهلا 

 .3111، 0444، 0445، 0441: أربعة قمم غري رمسية عقدت على التوايل
شاركة كل من الصني ؛ مب0445، واليت عقدت بعد أزمة 0444لعل أهم القمم غري الرمسية اليت عقدت قمة مانيال 

واليابان وكوريا اجلنوبية إضافة لدول جنوب شرق آسيا، وقد كانت اهدف تنسيق التعاون االقتصادي من خالل العمل 
إضفة إىل ذلك تعزيز وتقوية  العالقات بني دول األسيان . املشرتك من أجل حتقيق التنمية يف منطقة جنوب شرق آسيا

 .2ة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا وأمنيا، لتصبح األسيان سوقا مشرتكا بعملة واحدةواليابان والصني وكوريا اجلنوبي

 : قمة شرق آسيا -2-3
أعضاء من دول جنوب شرق آسيا  01دولة من شرق آسيا؛  01تقام سنويا بقيادة األسيان من خالل اجتماع قادة 

قمم كانت أوالها يف ماليزيا  1إىل حد اآلن عقدت . داإضافة إىل الصني، اليابان، كوريا اجلنوبية، اهلند، أسرتاليا، ونيوزيلن
متت دعوة روسيا والواليات املتحدة بشكل  3101يف القمة اخلامسة سنة . ، ومتت استضافة روسيا يف القمة3117سنة 

 .3يف القمة السادسة 3100ومت بالفعل حضورهم سنة . رمسي حلضور القمة القادمة كأعضاء كاملي العضوية
 

                                                 
 :لرابطة األسيان أنظر 32ملزيد من االطالع حول القمة _  1

 Chairman’s Statement of the 23rd ASEAN Summit, 2013.  
23rd ASEAN Summit, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 9-10 October 2013, URL: http://asean-summit-
2013.tumblr.com/  

 .11، 15: ، ص، صمرجع سابق، خالفي علي ورميدي عبد الوهاب _ 2

3_   Sueo Sudo, Op.cit, 2007, P, P: 20,21. 

http://asean-summit-2013.tumblr.com/
http://asean-summit-2013.tumblr.com/
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 :اعات أخرىقمم واجتم -2-4
إضافة إىل القمم الرمسية وغري الرمسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وقمة شرق آسيا اجتمعت دول الرابطة عدة 

ومنها ما هو رمسي كاملنتدى اإلقليمي لآلسيان، والذي  . مرات مع عدة دول أخرى منها ما هو تذكاري لتجديد العالقات
 .مشارك 35منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وضم  كان عبارة عن حوار رمسي متعدد األطراف يف

 :اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا -3
احتفلت األسيان مبيالدها األربعني منذ نشأهتا والثالثني منذ بداية عالقتها الدبلوماسية مع الواليات  3115سنة 

ىل توقيع مجيع اتفاقيات التجارة احلرة مع الصني، أوت من نفس السنة أهنا هتدف إ 31أعلنت يوم . املتحدة األمريكية
. 31071اليابان، كوريا اجلنوبية، اهلند، أسرتاليا ونيوزيلندا، موازاة مع قيام اجملموعة االقتصادية لدول األسيان قبل هناية سنة 

حاليا  %1,47إىل  0443سنة  %03اخنفض معدل التعريفة اجلمركية بني أعضاء دول األسيان الستة املنشئيىن من 
-%1] من سلعها ال تتجاوز تعريفتها اجلمركية اجملال %11وتتبعها مباشرة الدول حديثة االنضمام مثل الفيتنام حوايل 

7]%2 . 
 .يوضح اتفاقيات التجارة احلرة اليت مت توقيعها من طرف دول جنوب شرق آسيا 17واجلدول رقم 

 .سياناتفاقيات التجارة احلرة لدول األ: 03الجدول رقم 
  

 حجم السوق سنة توقيعها اختصارها االتفاقية
 .مليون نسمة AFTA 1993 744 .اتفاقية التجارة احلرة لدول األسيان فيما بينها

 .مليون نسمة ACFTA 2005 0424 .اتفاقية التجارة احلرة لدول األسيان والصني

 .مليون نسمة AKFTA 2007 125 .اتفاقية التجارة احلرة لدول األسيان وكوريا اجلنوبية

 .مليون نسمة AJCEP 2008 531 .الشراكة االقتصادية الشاملة بني األسيان واليابان

 .مليون نسمة AANZFTA 2010 0102 .نيوزيالند-أسرتاليا-اتفاقية التجارة احلرة لدول األسيان

 .مليون نسمة AIFTA 2010 137 .اتفاقية التجارة احلرة لدول األسيان واهلند
 :على من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

Haridass Nagalingam, Benefits and Cost of region-wide FTA’S The ASEAN experience, ASEAN Secretariat: 
Jakarta, 2013, P: 04. 

                                                 
1_ Haridass Nagalingam, Benefits and Cost of region-wide FTA’S The ASEAN experience, ASEAN Secretariat: 
Jakarta, 2013, P: 03.  
2_ ASEAN Free Trade Area, AFTA Council, ASEAN official web-site, URL:  
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-trade-area-afta-council  

http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-trade-area-afta-council
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 .تطور هيكل التجارة الدولية لدول جنوب شرق آسيا: المبحث الثالث

 ضمالتجارة العاملية يف التطور خصوصا بني ثالثة أقطاب كربى، واليت تخالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية أخذت 
سيا واليت آا الغربية، ودول شرق برو أو الدول ذات االقتصاديات األقوى دوليا، واملتمثلة يف دول أمريكا الشمالية، دول 

املعلومات واالتصال؛ أو نولوجيا ترجع سيطرهتا على التجارة العاملية يف األساس إىل التنويع يف منتجاهتا وحتكمها يف تك
 . باختصار متحكمة يف متغريات االقتصاد الرقمي ومندجمة كل االندماج فيه

من خالل تصديرها للمنتجات املصنعة  من املبادالت الدولية، %15تستحوذ هذه األقطاب الثالثة على أكثر من 
يات دول جنوب شرق آسيا لتخوض املنافسة مع هذه وما أّهل اقتصاد. واخلدمات إضافة إىل رؤوس األموال واملعلومات

 . يوضح ذلك 12والشكل رقم . القوى إال استثمارها يف هذه القطاعات كنقاط قوة لتنويع وتدعيم هيكل صادراهتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3103هيكل صادرات دول جنوب شرق آسيا لسنة نسب تشكيلة  :03الشكل رقم 

 

 

 
 إجمالي صادرات السلع

 بليون دوالر 1233
83,16% 

 إجمالي 
 صادرات الخدمات 

 بليون دوالر 234
16,84% 

 المواد المصنعة
 دوالربليون  380

62,2% 

 المواد الزراعية
13,2% 

المحروقات والمواد 
 المستخرجة

20,3% 
 

 

 

 :  االعتماد علىبمن إعداد الطالبة  :المصدر
International Trade Statistics Report 2013, OMC Ofiicial Website, seen on 15/01/2014. 
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 .[2012-1448] تطور حجم المبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة: المطلب األول

تصادي الذي عاشته دول جنوب شرق آسيا وانتقاهلا من االقتصاد املخطط إىل االقتصاد الرأمسايل، إن االنتعاش االق
بل واندماجها املباشر يف االقتصاد الرقمي، خاصة يف قطاع التكنولوجيا واملعلومات وتطوير قطاعاهتا املالية واخلدمية 

دول متفرقة، متنافرة، فقرية ومتخلفة إىل ما أطلق عليه انعكس إجيابا على حجم مبادالهتا الدولية، فانتقلت من جمموعة 
بالنمور اآلسيوية وأشباهلا لتعزز اندماجها يف االقتصاد الرقمي بأهم مظهر من مظاهره أال وهو التكتل االقتصادي لرابطة 

هلا وزن سنة كتلة اقتصادية أصبح  21هذه الدول اليت صنعت لنفسها خالل فرتة ال تتجاوز . دول جنوب شرق آسيا
تقريبا  %6من إمجايل الصادرات الدولية يف مقابل  %3من السلع حوايل  2012اقتصادي دويل؛ بلغت صادراهتا سنة 

 . لصادراهتا اخلدمية

؛ لتليه دراسة 3100و 0421سيتم يف هذا املطلب دراسة تطور حجم املبادالت الدولية هلذا التكتل يف الفرتة مابني 
ت الدولية لدول جنوب شرق آسيا من خالل عرض بعضا من تفاصيل إحصائيات الصادرات الوضعية احلالية للمبادال

 .2012والواردات لكل دولة على حدى لسنة 

 :[2011-1448]تطور حجم المبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة  -1
 :فرتات كما يليميكن تقسيم مراحل تطور حجم املبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا على ثالث 

  :[1433-1448]تطور حجم المبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة  -1-1
متثل سنة . إهنا فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية أين أخذت التجارة الدولية تتطور تدرجييا مبعدالت اإلنتاج العاملي

اليت أوكلت هلا مهمة و  ،0425ت سنة ئجارة اليت أنشظهور االتفاقية العامة للتعريفات والتالسنة اليت تلت  0421
سنة قبل االعرتاف  0457كما تعترب سنة   .جل عقد اتفاقيات دولية لتسهيل عملية تبادل وتنقل السلعأالتفاوض من 

 .الرمسي بتكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا

ت الدولية؛ بل كانت غارقة يف احلروب يف هذه الفرتة مل تكن دول جنوب شرق آسيا تذكر هنائيا على مستوى املبادال
ولكن رغم الظروف . األهلية والصراعات الداخلية، كانت جمتمعات زراعية ليس هلا ال يف التكنولوجيا وال يف احملافل الدولية

سيوية؛ االقتصادية والسياسية غري املستقرة اليت كانت تعيشها املنطقة إال أهنا قدمت للعامل سنغافورة أحد أبرز النمور اآل
والذي كان مجيع أعضائه من جنوب شرق  "أشبال آسيا"مث تاله السرب الثاين . السرب األول الطائر خلف قيادة اليابان
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وهكذا بدعم من اليابان هلذه الدول بنظرية اإلوز الطائر، ومساندة الواليات . آسيا؛ ماليزيا، تايالند، إندونيسيا والفلبني
ا للرأمسالية آنذاك يف املنطقة أثناء احلرب الباردة ضد اإلحتاد السوفيايت؛ بدأت صادرات هذه املتحدة األمريكية هلا تعزيز 

الدول تظهر من بني الصادرات العاملية وتنمو شيئا فشيئا حىت مطلع الثمانينات أين أصبحت تعامل ككتلة اقتصادية 
ادرات وواردات دول جنوب شرق آسيا يوضح تطور ص 11واجلدول رقم . "رابطة دول جنوب شرق آسيا"واحدة كتلة 

 .0457و 0421من السلع خالل الفرتة ما بني 

 
 1433 1430 1463 1460 1433 1430 1448 صادرات وواردات كل دولة 

بروناي 
 دارالسالم

 0124 47 17 12 44 14 32 الصادرات
 352 12 21 05 21 01 05 الواردات

 كامبوديا
 7 24 017 51 21 25 _ الصادرات
 11 72 012 47 21 01 _ الواردات

 إندونيسيا
 5013 0011 511 120 421 111 242 الصادرات
 2551 0113 147 752 121 221 212 الواردات

 الالوس
 03 5 0 0 0 0 _ الصادرات
 27 002 22 04 04 0 _ الواردات

 ماليزيا
 2122 0115 0321 0015 412 0112 130 الصادرات
 2711 0210 0141 401 151 721 275 الواردات

 ميانمار
 052 011 337 332 331 024 331 الصادرات
 045 077 325 313 010 40 051 الواردات

 الفلبين
 3342 0120 141 132 210 220 201 الصادرات
 2571 0321 142 507 115 251 122 الواردات

 سنغافورة
 7251 0772 410 0021 0010 0117 141 الصادرات

 1022 3210 0322 0222 0313 0151 121 تالواردا

 تايالند
 3311 501 133 200 227 212 332 الصادرات
 2311 0344 523 225 221 314 022 الواردات

 الفيتنام
 334 1 30 11 14 22 43 الصادرات
 0013 252 311 321 312 004 011 الواردات

 :المجموع
 33340 1275 2113 2112 2010 2522 3713 الصادرات
 37013 1054 7345 2103 2173 3153 3421 الواردات

 

 [0457-0421]سلعية الدولية لدول جنوب شرق آسيا يف الفرتة تطور املبادالت ال: 06الجدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                        :لىاالعتماد عبمن إعداد الطالبة  :المصدر
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E  
 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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ميكن مالحظة بدايات وترية تطور هيكل املبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا، واألرقام  11من اجلدول رقم 
مليون  3713قيمة  0421دول جمتمعة سنة  01املتواضعة لصادرات هذه الدول توضح ذلك؛ حيث مل تتجاوز صادرات 

ورغم هذا فمن الزاوية املضيئة ميكن أيضا مالحظة متيز صادرات وواردات أشبال النمور اآلسيوية وسنغافورة عن  .دوالر
متثل بداية قفزات  0457كما أن سنة . من صادرات دول جنوب شرق آسيا %43اجملموعة واستحواذها على أكثر من 

أضعاف مقارنة  4تقريبا  0457لسلع يف املنطقة لسنة النمو املتسارعة اليت شهدهتا املنطقة، حيث تضاعفت صادرات ا
( 0457إىل  0421من _سنة  35أي )، وللتأكيد بأن هذا التطور ال يعود للتطور التارخيي التلقائي 0421بسنة األساس 

 .يوضح ذلك 12والشكل رقم . 0451فإن الصادرات مل يتجاوز منوها ثالثة أضعاف سنة 
 

 

 
 

  :[1443، 1436]دولية لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة تطور حجم المبادالت ال -1-2
 من أهم احملطات اهليكلية اليت مرت اها دول جنوب شرق آسيا؛ حيث عقدت سنة 0445و 0451تعترب السنتني 

أول قمة رمسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، أين مت االعرتاف دوليا بتكتل هذه الدول، فكانت نقطة االنطالقة  0451
أزمة آسيا املالية واليت خرجت أصال من قلبها من دولة تايالند أحد األشبال  0445بة هلا حىت جاءت سنة بالنس

إىل  0451يوضح تطور إمجايل صادرات وواردات رابطة دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة من  15واجلدول رقم . اآلسيوية

ي الفرتة اليت أذهلت فيها العامل بقفزات النمو اهلائلة اليت ، واليت متثل فرتة انتعاش ومنو اقتصاديات هذه الدول، فه0445

 .[0457-0421]نسب تطور املبادالت السلعية الدولية لدول جنوب شرق آسيا يف الفرتة  :04الشكل رقم 

 .11االعتماد على اجلدول رقم ب من إعداد الطالبة :المصدر
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حققتها، ومن أهم العوامل اليت أتاحت هلذه الدول فرصة الظهور على الساحة الدولية هي إنشاء مناطق التبادل احلر 
ورة التكنولوجية كما واكبت هذه الفرتة الث. GATTS بعدها الـ و GATTوسياسات التحرير اليت بدأت تطلقها اتفاقية الـ 

واملعلوماتية وشهدت هذه البلدان بالذات يف هذه الفرتة إعادة هيكلة بنياهتا التحتية وتطويرها وتطوير وسائل االتصال 
 . واملواصالت وحتكمها يف اإللكرتونيات الشيء الذي رفعها ورفع معدالت منوها، مما انعكس إجيابا على صادراهتا

 
 0445 0441 0442 0443 0441 0411 0411 0412 0413 0411 0457 السنوات

 429200 413641 314142 225745 172949 123954 81116 91465 85302 81124 33340 الصادرات

 466468 458214 338027 238876 190715 126044 79127 92000 92266 79377 37013 الواردات

  
 
 
 

 
 

واليت كانت أقلها قيمة رغم أهنا  0457طة األسيان منذ سنة تطور هيكل صادرات راب 17كما يوضح الشكل رقم 
أي بعد قمة -مثلت نقطة الفصل واحلسم بني وضعية دول جنوب شرق آسيا قبل االعرتاف الرمسي بتكتلها وما جاء بعده 

. نوبيةمن دعم ومساعدات هلذه الدول من طرف شركائها اجلدد يف املنطقة وأبرزهم اليابان والصني وكوريا اجل -0451
 . إضافة إىل دعم الواليات املتحدة األمريكية هلا تعزيزا للرأمسالية يف املنطقة

 .15االعتماد على اجلدول رقم من إعداد الطالبة ب :المصدر

 مليون دوالر: الوحدة:                                                                          نفس املرجع االعتماد علىب 10إجراء احلسابات وفقا للملحق رقم  مت :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

 [0445-0457]تطور إمجايل املبادالت الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة : 03الجدول رقم 

 .[0445-0457]دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة رابطة الدولية ل إمجايل الصادرات والوارداتتطور  :03الشكل رقم 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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كقفزة ثانية ليستقر عليها معدل منو   0411متثل القفزة األوىل لدول األسيان، جاءت سنة  0457بعد أن كانت سنة 
ة حيث بلغ متوسط معدل منو أين عادت وترية النمو تتسارع ومبعدالت مرتفع 0411الصادرات نسبيا حىت سنة 

، لتنخفض فجأة نسبة منو الصادرات لدول %01نسبة  0441إىل  0411الصادرات سنويا خالل الفرتة املمتدة من 
كبداية آلثار األزمة املالية اآلسيوية على هيكل صادرات  0445سنة  %5,25إىل  0441سنة  %33,13األسيان من 

 .هذه الدول

  :[2011-1448]ية لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة تطور حجم المبادالت الدول -1-3
 بدأت من تايلند مث يتوال ،3/01/0445 شهدت األسواق املالية لدول جنوب شرق آسيا اهنيارا كبريا منذ يوم االثنني

معه مؤشرات  مث اخنفضت .دانتشرت إىل بقية دول املنطقة حينما سجلت أسعار األسهم معدالت منخفضة بشكل حا
ورصات دول املنطقة، دون أن يكون هذا االهنيار متوقعا اهذه الدرجة وهذه السرعة، نظرا لتمتع هذه الدول مبعدالت بقية ب

 . منو مرتفعة ومتيزها بتنوع قاعدهتا التصديرية، واندماج أسواقها واقتصادياهتا يف األسواق العاملية

أين شهد حجم مبادالهتا الدولية انكماشا  0441سنة فآثارها امتدت ل 0445ونظرا حللول هذه األزمة يف أواخر سنة 
 0444مليون دوالر لتعود لنفس املستوى سنة  390006مليون دوالر إىل  429200نسبيا؛ فاخنفضت صادراهتا من 

 . 426190بقيمة 

الية األزمة امل حىت حلت، 0445سنة  تكد متر عشر سنوات من وقوع األزمة املالية الىت عصفت مبنطقة شرق آسيا مل
مأمن، أو على  آسيا الىت كان يعتقد أهنا يفواليت امتدت إىل أسواق ، "وول سرتيت"الىت عاشتها بورصة  3111لسنة 

ولكن ما حدث هو العكس متاما فقد كان أثرها أعمق من أثر سابقتها؛ حيث كانت نسبة اخنفاض . األقل لن تتأثر كثريا
تلف األزمة املالية العاملية حيث خت. %01نسبة  3114اخنفاضها سنة  يف حني بلغ %01تقدر بـ   0441الصادرات سنة 

امتدت إىل  بلمل تؤثر على األنظمة املالية فحسب، كون األوىل  ،دول جنوب شرق آسيا األزمة املالية الىت ظهرت يف
 .العامل قتصادية يفالكيانات االمجيع 

قدرة هذه الدول  11والشكل رقم  11يف اجلدول رقم ولعل من أهم ما مييز دول جنوب شرق آسيا، وكما هو موضح 
على التعايف من األزمات بسرعة فهي كما تشري األرقام مبثابة الدفعة القوية، تتجاوز األزمة لتعود بقوة؛ مبعدالت منو أعلى 

 .وقفزات أكرب
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 :2012الدولية لدول جنوب شرق آسيا لسنة  حجم المبادالت -2

ات بالذكر على حدى للتفصيل يف صادرات ووارد 3103مت خص املبادالت الدولية لدول جنوب شرق آسيا لسنة 
كما أهنا هناك تداعيات حول احتمال جتدد األزمة املالية نتيجة اخنفاض معدالت . اإلحدى عشرة دولة بشكل فردي

، خاصة يف جانب اخلدمات املالية؛ حيث شهد قطاع اخلدمات التجارية بصفة عامة 3100النمو هلذه السنة مقارنة بسنة 
فقط عامليا نتيجة تراجع حجم املبادالت  %0نقل زادت بنسبة ، فعلى سبيل املثال جند صادرات ال3103تراجعا سنة 

كما جند عائدات األسفار والسياحة واليت متثل أكثر من ربع . يف أوروبا %3السلعية، يف حني أهنا اخنفضت بنسبة 

 3100 3114 3111 3111 3112 3113 3111 0441 السنوات

 1473058 980076 1186394 906867 674526 482695 500427 390006 الصادرات

 1415620 915126 1149344 844049 638364 460402 467774 353864 الواردات

 [3100-0441]تطور إمجايل املبادالت الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة : 08الجدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة                    :                                                      باالعتماد على نفس املرجع 13مت إجراء احلسابات وفقا للملحق رقم  :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

 .[3100-0441]دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة رابطة الدولية ل إمجايل الصادرات والوارداتتطور  :06الشكل رقم 

 .11العتماد على اجلدول رقم من إعداد الطالبة با :المصدر

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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أما اخلدمات املالية فهي اليت شهدت . 3100لسنة  %03مقارنة بنسبة  %2صادرات اخلدمات ارتفعت فقط بنسبة 
 .31001سنة  %03مقارنة بنسبة زيادة  %2بوطا حادا، منخفضة بنسبة ه

ومسامهة كل دولة يف الصادرات  3103صادرات وواردات دول جنوب شرق آسيا لسنة  01و 14يوضح اجلدول 
 .والواردات العاملية

 
المساهمة في  مجموع الصادرات صادرات الخدمات  صادرات السلع الدولة

صادرات العالم من 
 لعالس

المساهمة في 
صادرات العالم من 

 الخدمات
 %1,13 %1,15 13897 407 03413 بروناي دار السالم

 %1,11 %1,12 10656 3271 1311 كامبوديا

 %1,73 %0,13 211048 33773 011241 إندونيسيا

 %1,10 %1,10 2795 731 3314 الالوس

 %1,11 %0,32 264920 25723 335211 ماليزيا

 %1,10 %1,17 9480 711 1411 مينمار

 %1,23 %1,31 70473 01251 70447 الفلبين

 %3,75 %3,33 520325 000423 211242 سنغافورة

 %0,02 %0,37 278699 24011 334704 تايالند

 %1,11 %1,11 40 31 03 تيمور الشرقية

 %1,33 %1,13 124019 4241 002734 الفيتنام

 %7,13 %1,11 1506352 253669 1252683 األسيان

 

 
من صادرات دول جنوب شرق آسيا، ونسبة  %41يالحظ من اجلدول سيطرة دول األسيان اخلمسة املنشئني على 

ويعود ذلك  %0مسامهتهم يف الصادرات العاملية، يف جند الدول اخلمسة املنضمة الحقا ال تساهم سوى بنسبة  1%
تبقى سنغافورة منر آسيا سابقة ومتفوقة على باقي . ب أشبال آسيالضعف بنياهتا التحتية التكنولوجية وتأخرها يف سلك در 

                                                 
1_  International Trade Statistics Report 2013, OMC Ofiicial Website, Op.cit, seen on 15/01/2014.  

 3103ومسامهتها الدولية لسنة دول جنوب شرق آسيا صادرات السلع واخلدمات ل: 04الجدول رقم 
 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                 :              باالعتماد على نفس املرجع من إعداد الطالبة:صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E


 .دراسة حالة دول جنوب شرق آسيا–أثر االناماج يف االقتصاد الرقمي على دهيكل التجارة الاولية :               الثالثالفصل 

  

211 

الدول يف حني أنه يالحظ أن تيمور الشرقية بدأت متشي أوىل خطواهتا حنو املسامهة يف املبادالت الدولية، ورغم أن 
تها يف االنضمام لرابطة مسامهتها مازالت معدومة تقريبا إال أن املهم هو بدايتها يف اتباع واالقتداء بدول املنطقة ورغب

وما يقال على . فهي الدولة الوحيدة يف املنطقة اليت مازالت مل تنضم بعد 3107األسيان، واملتوقع انضمامها فعال سنة 
 .01الصادرات يقال على الواردات كما تشري إليه األرقام يف اجلدول رقم 

 
اهمة في واردات المس مجموع الواردات واردات الخدمات  واردات السلع الدولة

 العالم من السلع
المساهمة في 

واردات العالم من 
 الخدمات 

 %1,12 %1,13 4497 407 2713 بروناي دار السالم
 %1,12 %1,11 12507 0715 00111 كامبوديا
 %1,11 %0,13 223710 22235 041212 إندونيسيا
 %1,10 %1,10 2792 237 3215 الالوس
 %0,10 %0,11 238579 20412 041107 ماليزيا
 %1,12 %1,17 10268 0115 4310 مينمار
 %1,22 %1,27 79443 02142 17271 الفلبين

 %3,12 %3,12 497467 005522 254532 سنغافورة
 %0,31 %0,22 300109 73704 325741 تايالند

 %1,11 %1,11 1186 111 211 تيمور الشرقية
 %1,21 %1,10 126133 03272 002511 الفيتنام
 %1,11 %1,77 1496691 276620 1220071 األسيان

 

 .[2012-1480]تطور تجارة المواد المصنعة لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة : المطلب الثاني
لقد كانت دول جنوب شرق آسيا يف بداياهتا جمتمعات زراعية حبتة مستفيدة مبوقعها اجلغرايف، مسامهاهتا بسيطة أو 

أغلبها ال ميلك الثروات . الدولية منحصرة يف املنتجات الزراعية من أرز وبن وبعض األعشابمعدومة يف املبادالت 
الطبيعية خاصة منها االستخراجية، لكن اندماجها السريع يف الثورة التكنولوجية واملعلوماتية أعطاها ميزة لكي تطور بناها 

فتفوقت هذه الدول يف جتارة املواد املصنعة . من جهة أخرىالتحتية واقتصادياهتا من جهة، والقدرة على املنافسة الدولية 
 .واخلدمات، وسيتناول هذا املطلب تطور مبادالهتا الدولية من املواد املصنعة

 3103الدولية لسنة  ومسامهتهادول جنوب شرق آسيا واردات السلع واخلدمات ل: 10الجدول رقم 
 

 مليون دوالر: الوحدة                                 :                                                               باالعتماد على نفس املرجع من إعداد الطالبة صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 :[2012-1480]تطور صادرات المواد المصنعة خالل الفترة  -1
 

 2012 2010 2003 2004 2001 1448 1443 1442 1484 1486 1483 1480 صادرات السلع مكونات الدول

 بروناي

 00,06% 00,10% 00,00% 00,04% 00,06% 00,05% _ 00,00% 00,58% 00,56% 0,01% 00,06% املواد الزراعية
 95,99% 96,55% 100% 89,67% 89,47% 87,85% _ 99,26% 97,03% 97,33% 98,38% 98,61% احملروقات واملواد املستخرجة

 03,95% 03,35% 00,00% 10,29% 10,47% 12,10% _ 00,74% 02,39% 02,11% 01,53% 01,33% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% _ 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 كامبوديا

 05,23% 04,05% 02,31% 02,86% 03,57% _ _ _ _ _ _ _ املواد الزراعية
 00,13% 00,14% 00,11% 00,00% 00,00% _ _ _ _ _ _ _ احملروقات واملواد املستخرجة

 94,64% 95,81% 97,58% 97,14% 96,43% _ _ _ _ _ _ _ املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% _ _ _ _ _ _ _ :المجموع

 إندونيسيا

 23,95% 22,96% 20,99% 17,41% 12,59% 18,88% 18,06% 14,92% 21,38% 21,35% 12,63% 21,82% املواد الزراعية
 40,06% 39,73% 36,48% 34,78% 30,11% 28,33% 31,34% 37,58% 46,74% 11,39% 80,80% 75,90% حملروقات واملواد املستخرجةا

 35,99% 37,31% 42,53% 47,81% 57,30% 52,79% 50,60% 47,50% 31,87% 17,86% 06,57% 02,28% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 ماليزيا

 15,06% 14,62% 11,85% 10,54% 08,26% 13,14% 15,89% 20,82% 31,91% 37,04% 40,17% 46,12% املواد الزراعية
 22,85% 17,92% 16,22% 12,89% 10,86% 07,43% 08,45% 14,55% 19,31% 25,87% 35,13% 35,01% احملروقات واملواد املستخرجة

 62,09% 67,46% 71,93% 76,57% 80,88% 79,43% 75,66% 64,63% 48,78% 37,09% 24,70% 18,87% اد املصنعةاملو 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 ميانمار

 34,12% 30,34% _ _ _ _ _ 87,08% _ _ _ _ املواد الزراعية
 46,83% 39,53% _ _ _ _ _ 01,37% _ _ _ _ رجةاحملروقات واملواد املستخ

 19,05% 30,13% _ _ _ _ _ 11,58% _ _ _ _ املواد املصنعة
 100% 100% _ _ _ _ _ 100% _ _ _ _ :المجموع

 

 .[3103-0411]للفرتة دول جنوب شرق آسيا ادرات السلع لنسب مسامهة مكونات السلع إىل إمجايل ص: 11الجدول رقم 
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 الفلبين

 09,86% 08,07% 06,44% 06,45% 06,11% 07,52% 14,24% 18,89% 23,52% 31,42% 37,16% 49,55% املواد الزراعية
 07,55% 06,26% 08,27% 03,66% 02,72% 02,10% 05,84% 08,28% 11,55% 11,32% 13,40% 25,37% احملروقات واملواد املستخرجة

 82,59% 85,66% 85,29% 89,89% 91,17% 90,38% 79,92% 72,83% 64,93% 57,26% 49,44% 25,08% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 سنغافورة

 02,65% 02,44% 02,14% 02,24% 02,83% 04,18% 05,15% 07,47% 09,53% 13,14% 13,60% 19,84% املواد الزراعية
 21,45% 18,85% 16,60% 11,57% 09,12% 08,98% 09,03% 14,83% 18,21% 24,07% 33,33% 33,76% احملروقات واملواد املستخرجة

 75,90% 78,71% 81,26% 86,19% 88,05% 86,84% 85,81% 77,69% 72,26% 62,79% 53,07% 46,40% ملواد املصنعةا
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 تايالند

 18,86% 18,61% 16,55% 18,07% 19,23% 22,06% 24,89% 30,91% 40,89% 52,87% 62,80% 59,43% املواد الزراعية
 08,06% 06,43% 06,34% 04,79% 04,00% 02,66% 01,35% 01,60% 02,17% 02,98% 06,05% 14,52% احملروقات واملواد املستخرجة

 73,08% 74,96% 77,11% 77,14% 76,77% 75,29% 73,76% 67,49% 56,94% 44,15% 31,15% 26,05% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 الفيتنام

 21,89% 23,46% 23,51% 23,18% 29,44% 36,36% _ _ _ _ _ _ املواد الزراعية
 10,95% 12,14% 21,65% 24,34% 24,14% 17,69% _ _ _ _ _ _ احملروقات واملواد املستخرجة

 67,16% 64,40% 54,84% 52,48% 46,42% 45,95% _ _ _ _ _ _ املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% _ _ _ _ _ _ :المجموع

 
 

 : مالحظة
 .12ملزيد من التفصيل ولالطالع على قيم هذه الصادرات هلذه الدول ووفقا هلذه الفرتة وتوزيعها حسب كل صنف انظر امللحق رقم    

 :                                                                         باالعتماد على نفس املرجع 12مت إجراء احلسابات وفقا للملحق رقم  :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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يف املرتبة اخلامسة عامليا من  3100وب شرق آسيا، بل صنفت سنة تعترب هذه الدولة من أغىن دول جن: بروناي -1-1
حيث الناتج احمللي اإلمجايل؛ فهي الوحيدة يف املنطقة اليت تعتمد على املواد االستخراجية من نفط خام وغاز طبيعي 

واد االستخراجية تبقى إال أن احملروقات وامل %03,01يف هيكل صادراهتا ورغم منو املواد املصنعة للدولة ووصوهلا لنسبة 
وعموما تبقى صادرات بروناي حمدودة مل تتجاوز يف أعلى قيمها . سنويا %47الطاغية على صادرات بروناي مبتوسط نسبة 

 .  3103مليون دوالر سنة  03412

ر على من الدول الفقرية واملتخلفة يف املنطقة، مواردها الطبيعية ضئيلة جدا، بدأت تنمو نوعا ما وتظه: كامبوديا -1-2
دخلت عامل املبادالت . بعد سنتني من انضمامها إىل رابطة دول جنوب شرق آسيا 3110الساحة الدولية سنة 

إىل  3110مليون دوالر سنة  0211الدولية من باب املواد املصنعة وهاهي تنمو بوترية جيدة حيث انتقلت من 
 .3103مليون دوالر سنة  5117

مليون دوالر يف أحسن أحواهلا ذلك  30111وية؛ كانت صادراهتا ال تتجاوز هي أحد األشبال اآلسي :إندونيسيا -1-3
 %05مواد استخراجية وما ال يتجاوز نسبة  %51 حني كانت تعتمد على متوسط نسبة 0411خالل الفرتة ما قبل 

تية خاصة منها أين بدأت يف تنويع منتجاهتا وحتسني بناها التح 0414مث بدأت قفزاهتا النوعية منذ سنة . مواد مصنعة
 %75,2إىل نسبة  3110، لتصل سنة %20,15إىل  0443التكنولوجية، فارتفعت نسبة مسامهة املواد املصنعة سنة 

على  311515وهذا ما أثر على حجم صادراهتا السلعية اخنفاضا من  3103سنة  %27,44لتنخفض وتعود ملستواها 
  .3100مقارنة بـسنة  3103سنة  015412

ي أيضا أحد األشبال اآلسيوية؛ وهي من أحسن األمثلة اليت جتسد دور االستثمار يف تكنولوجيا وه: ماليزيا -1-4
املعلومات واالتصال واالندماج يف االقتصاد الرقمي يف تطوير هيكل التجارة الدولية؛ فكما هو موضح يف امللحق رقم 

عدة قفزات يف فرتات متتالية وتزايد  تطور صادراهتا خاصة يف املواد املصنعة؛ حيث شهدت 00واجلدول رقم  12
 3110 سنة %11,11من إمجايل الصادرات السلعية ليصل إىل   %01,15اعتمادها على املواد املصنعة من نسبة 

 .كأعلى نسبة مسامهة هلذا القطاع

 %1,11هي أحد الدول األربعة متأخرة اللحاق بالركب واالنضمام للرابطة، صادراهتا مل تتجاوز نسبة  :ميانمار -1-3

يعترب األرز من أهم املواد اإلنتاجية يف الدولة حيث ميثل ما نسبته . 3103كمسامهة يف الصادرات العاملية لسنة 
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كمسامهة للمواد الزراعية يف مقابل املسامهة  %15,11من الصادرات، ما مثل  %11من اإلنتاج احمللي و 41%
تغري هيكل صادرات  3101لكن منذ سنة . 0443سنة  %00,71املتواضعة للمواد املصنعة اليت مل تتجاوز نسبة 

صادرات السلع الثالثة تتقاسم املسامهة واخنفضت مسامهة املواد الزراعية إىل ما  مكوناتميامنار جذريا؛ فقد أصبحت 
يف حني ارتفعت نسبة مسامهة املواد املصنعة واملواد االستخراجية إىل ما نسبته على ، 3103سنة  %22,03نسبته 

ذلك إلدخاهلا واستخدامها بعض التكنولوجيات احلديثة اليت مسحت هلا  يعود. 46,83%، 19,05%: توايلال
ومثال ذلك أهنا اآلن تنتج الطاقة . باستغالل بعضا من مواردها الطبيعية اليت كانت تعجز عن استخدامها يف ما مضى

من صادرات العامل من  %41تستحوذ على  الكهرومائية لتغطي حاجياهتا وتصدر الفائض عنها، إضافة إىل أهنا
 .الياقوت األمحر الصايف الذي متيزت به املنطقة

تعتمد صادراهتا  0411أحد األشبال تعترب من جمموعة السرب الثاين السائر خلف اليابان، كانت سنة  :الفلبين -1-6
ت نسبة مسامهتها تساوي من املواد الزراعية يف حني أن املواد املصنعة كان %24,77من السلع على ما نسبته 

يف حني أنه . مليون دوالر 2211 يف هذه السنة كان إمجايل صادرات الفلبني من السلع ال يتجاوز قيمة. 37,11%
 .للمواد املصنعة %13,74بنسبة  3103مليون دوالر سنة  70211سنة املدروسة وصلت إىل ما قيمته  23خالل 

حنو التصنيع وتوجها حنو االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات منر دول جنوب شرق آسيا أسبقهم : سنغافورة -1-3
واالتصال، وأكثر دول جنوب شرق آسيا تقدما رغم أهنا تفتقر إىل املوارد الطبيعية حىت املياه فهي تقوم باستريادها من 

يف ذلك خالصها  وهي من املرة األوىل بنت بنيتها التحتية على أساس تكنولوجي ومعلومايت ألهنا عرفت أنه. ماليزيا
، لتصل سنة 0411سنة  %21,2فكانت نسبة مسامهة املواد املصنعة يف صادراهتا من السلع . من بؤرة التخلف

 .للتجهيزات املكتبية ووسائل اإلعالم واالتصال %23,53من الصادرات السلعية، منها نسبة  %57,41 إىل 3103

طلقت منها، كان اقتصادها يف الثمانينات اقتصاد زراعي ان 0445كانت الشبل اآلسيوي املريض فأزمة : تايالند -1-8
لكن . 0412 سنة %13,11لرتتفع إىل  0411سنة  %74,22تعتمد صادراهتا من السلع على املواد الزراعية بنسبة 

يف الوقت ذاته هناك بوادر اهتمام بتجارة املواد املصنعة حيث يشهد هذا الصنف معدالت منو متزايدة يف حني أن 
د الزراعية تشهد تناقصا مستمرا يف معدالت منوها، فاخنفضت صادرات تايالند من املواد الزراعية لتصل إىل املوا

 .3103سنة  %52,11إىل  0411سنة  %31,17؛ يف حني أن جتارة املواد املصنعة انتقلت من 01,11%
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أخرة يف االنضمام إىل رابطة دول هي أحد أعضاء السرب الثالث وفقا لنظرية اإلوز الطائر، الدول املت: الفيتنام -1-4
لكن تعترب الفيتنام أفضلهم وأسرعهم منوا وتطورا؛ فرغم تأخرها يف املسامهة . جنوب شرق آسيا وأقلهم منوا يف املنطقة

إال أن اقتصادها شهد قفزات منو عالية  -0441حيث سجلت هلا أول صادرات سنة -يف املبادالت الدولية 
. عتمادها على إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إنتاجها لتنويع وتطوير منتجاهتاومتسارعة الوترية وذلك ال

مليون دوالر سنة  002204إىل  0441مليون دوالر سنة  1224جنحت بالفعل يف ذلك مما رفع قيمة صادراهتا من 
وكما متت . سرب الثاينالشيء الذي جعلها تسبق مثيالهتا بل وحىت بروناي وهي اآلن حتاول اللحاق بال. 3103

اإلشارة سابقا فالسبب الرئيسي هلذا التطور هو التوجه حنو التصنيع، فالفيتنام اعتمدت على املواد املصنعة من 
 .[0441،3110]خالل الفرتة  %21-27يف حني كانت النسبة  3103سنة  %15,01صادراهتا السلعية بنسبة 

 :[2012-1480]خالل الفترة  تطور واردات المواد المصنعة -2
وبعد اكتمال مالمح االقتصاد الرقمي بظهور النظام االقتصادي اجلديد، خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية 

لوحظ تطور يف طبيعة املنتجات املتبادلة دوليا، حيث اجتهت التجارة الدولية للرتكيز أكثر على تبادل املواد املصنعة، مما 
الدولية للسلع املصنعة، وهذا نتيجة للزيادة املطردة يف االستهالك وبالتايل الطلب العاملي  أدى إىل زيادة حجم املبادالت

واليت تشتمل خصوصا على من السلع عليها، حيث ميثل اليوم هذا النوع من املنتجات ثالث أرباع الصادرات العاملية 
 . واالتصال اآلالت، وسائل النقل، املعدات املكتبية وباإلضافة إىل أجهزة اإلعالم

وهذا ما أشارت له أرقام صادرات دول جنوب شرق آسيا؛ فباندماج هذه الدول يف االقتصاد الرقمي واعتمادها على 
التكنولوجيا احلديثة واملعلومات، أعادت هيكلة مبادالهتا الدولية من دول ليس هلا موارد طبيعية ال استخراجية وال زراعية، 

 .امل اهيكل مبادالهتا وتتحدى أكثر الدول تقدما مبيزات منتجاهتا التنافسيةدول جمهولة إىل دول تتصدر الع

ما يقال على الصادرات يقال على الواردات؛ وهو أن النسبة الطاغية لواردات هذه الدول أيضا من املواد املصنعة 
لتبدأ  0445ة قبل أزمة نتيجة االستهالك والطلب املتزايد عليها، ولكن ما يالحظ هو أن هذه النسب وصلت إىل القم

إال أن هذه  03اآلن يف االخنفاض شيئا فشيئا ورغم أهنا مبعدالت منخفضة ووترية متباطئة كما تبني األرقام يف اجلدول رقم 
الدول يتناقص اعتمادها على الواردات من املواد املصنعة شيئا فشيئا ويعود ذلك لتطور إنتاجها احمللي الذي بدأ يغطي 

 .ب السوقحاجياهتا وطل
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 2012 2010 2003 2004 2001 1448 1443 1442 1484 1486 1483 1480 صادرات السلع مكونات الدول

 بروناي

 14,49% 17,28% _ 16,80% 18,12% 16,88% _ 13,17% 19,46% 21,23% 14,44% 15,73% املواد الزراعية
 11,48% 03,02% _ 03,54% 01,46% 02,64% _ 01,97% 01,88% 02,31% 03,44% 03,63% احملروقات واملواد املستخرجة

 74,03% 79,70% _ 79,66% 80,42% 80,48% _ 84,86% 78,66% 76,46% 82,12% 80,65% املواد املصنعة
 100% 100% _ 100% 100% 100% _ 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 كامبوديا

 08,43% 08,97% 07,94% 10,32% 12,53% _ _ _ _ _ _ _ املواد الزراعية
 15,56% 08,87% 08,98% 10,28% 14,40% _ _ _ _ _ _ _ احملروقات واملواد املستخرجة

 76,01% 82,16% 83,08% 79,40% 73,07% _ _ _ _ _ _ _ املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% _ _ _ _ _ _ _ :المجموع

 اندونيسيا

 11,05% 11,70% 11,33% 12,05% 14,29% 13,36% 15,05% 12,03% 13,07% 11,33% 10,40% 16,26% املواد الزراعية
 25,83% 24,15% 26,87% 25,13% 17,82% 10,28% 12,02% 11,92% 13,57% 14,61% 27,50% 18,56% احملروقات واملواد املستخرجة

 63,12% 64,15% 61,80% 62,82% 67,89% 76,36% 72,93% 76,05% 73,36% 74,06% 62,10% 65,18% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 ماليزيا

 11,14% 09,93% 07,52% 06,86% 06,82% 07,36% 06,32% 07,77% 11,00% 13,71% 12,63% 13,81% املواد الزراعية
 19,60% 15,43% 14,63% 10,21% 08,55% 06,20% 05,74% 07,64% 09,40% 11,52% 17,54% 19,29% احملروقات واملواد املستخرجة

 69,26% 74,64% 77,85% 82,93% 84,63% 86,44% 87,94% 84,59% 79,60% 74,77% 69,83% 66,90% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 ميانمار

 08,74% 08,74% _ _ _ _ _ 15,05% _ _ _ _ اعيةاملواد الزر 
 23,33% 23,34% _ _ _ _ _ 02,75% _ _ _ _ احملروقات واملواد املستخرجة

 67,93% 67,92% _ _ _ _ _ 82,20% _ _ _ _ املواد املصنعة
 100% 100% _ _ _ _ _ 100% _ _ _ _ :المجموع

 .[3103-0411]للفرتة دول جنوب شرق آسيا نسب مسامهة مكونات السلع إىل إمجايل الواردات ل: 12 الجدول رقم
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 الفلبين

 11,13% 11,77% 08,09% 07,68% 08,85% 10,17% 10,52% 10,87% 12,99% 13,25% 11,03% 11,19% املواد الزراعية
 24,92% 20,90% 19,66% 13,22% 12,86% 09,52% 12,44% 17,20% 17,24% 19,82% 29,17% 35,36% احملروقات واملواد املستخرجة

 63,95% 67,33% 72,25% 79,10% 78,29% 80,31% 77,04% 71,93% 69,77% 66,93% 59,80% 53,45% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 سنغافورة

 03,77% 03,64% 03,28% 03,51% 04,09% 04,98% 05,54% 07,62% 09,09% 12,45% 11,75% 14,42% املواد الزراعية
 35,01% 28,77% 22,94% 16,64% 14,47% 09,91% 10,46% 15,20% 16,54% 21,82% 33,00% 31,07% احملروقات واملواد املستخرجة

 61,22% 67,59% 73,78% 79,85% 81,44% 85,11% 84,00% 77,18% 74,37% 65,73% 55,25% 54,51% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 تايالند

 07,12% 06,87% 06,01% 06,93% 07,91% 09,01% 08,04% 10,69% 10,87% 12,03% 08,51% 09,28% الزراعيةاملواد 
 24,05% 23,05% 23,83% 18,65% 15,52% 11,38% 10,19% 11,48% 14,04% 17,84% 29,18% 36,49% احملروقات واملواد املستخرجة

 68,83% 70,08% 70,16% 74,42% 76,57% 79,61% 81,77% 77,83% 75,09% 70,13% 62,31% 54,23% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 الفيتنام

 12,06% 12,29% 09,59% 09,82% 09,74% 08,30% 14,31% 08,74% 09,44% 10,85% 09,08% 27,50% املواد الزراعية
 15,42% 14,61% 18,62% 15,91% 14,99% 10,26% 08,95% 08,66% 01,30% 01,54% 07,10% 03,70% ستخرجةاحملروقات واملواد امل

 72,52% 73,10% 71,79% 74,27% 75,27% 81,44% 76,74% 82,60% 89,26% 87,61% 83,82% 68,80% املواد املصنعة
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :المجموع

 

 
 : مالحظة

 .12ملزيد من التفصيل ولالطالع على قيم هذه الواردات هلذه الدول ووفقا هلذه الفرتة وتوزيعها حسب كل صنف انظر امللحق رقم    

                   :                                                       باالعتماد على نفس املرجع 12مت إجراء احلسابات وفقا للملحق رقم  :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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  .[2012-1480]لدول جنوب شرق آسيا خالل الفترة  تطور تجارة الخدمات: المطلب الثالث
؛ وهذا نوعية املنتجات املتبادلة دولياهو تغري  الصناعي إىل االقتصاد الرقميإن من أهم مالمح االنتقال من االقتصاد 

فبعد أن كانت املبادالت الدولية تقتصر على السلع واملنتجات  ؛خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية حتديدا ما حدث
دولية البادالت نوع جديد من املظهور  31ـاملصنعة واملواد األولية لفرتات طويلة، عرفت مرحلة التسعينات من القرن ال

 :واملتمثلة يف
كالتأمينات واالستشارات، هذه املوجة اجلديدة من املبادالت الدولية ( اديةاملالسلع غري )املبادالت العاملية للخدمات  -

 .ن، االحتاد األورويب والياباتتزعمها يف األساس الدول املتقدمة وباألخص الواليات املتحدة األمريكية
عرفت كذلك تطورات ملحوظة خالل هذه الفرتة، حيث يأخذ هذا النوع من واليت مبادالت رؤوس األموال  -

ألموال يف اقيام بتوظيف ال، أو من خالل الشركات املتعددة اجلنسيات وفروعهاشكال من أمثلة ذلك أاملبادالت عدة 
 .وس األمواليؤدي إىل إنشاء حركة دولية لرؤ مما البنوك والبورصات العاملية 

لتطورات التكنولوجية احلديثة يف وسائل اإلعالم انتيجة عامليا  املتداولةكذلك من األشياء   واليت أصبحتاملعلومات  -
 .يف املبادالت الدولية ةتزداد توسعا وحجما شيئا فشيئا وحتتل بذلك مكانة معترب  وهيواالتصال، 

سة املنشئني لرابطة األسيان؛ حيث أن سنغافورة من حيث وكذلك احلال بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا خاصة اخلم
حسب  3100كما صنفت سنة . أمهية مركزها املايل حتتل املركز الرابع يف العامل حسب تقرير لندن ملراكز املال العاملية

 . ات العامليةأحد املسيطرين العشرة األوائل على صادرات اخلدم 3102التقرير اإلحصائي ملنظمة التجارة العاملية لسنة 

تعترب سنغافورة النمر الوحيد يف منطقة جنوب شرق آسيا، وهلا السبق حنو التقدم والنمو؛ وخلفها مباشرة ماليزيا، 
هذه الدول رغم افتقارها إىل املوارد الطبيعية إال أهنا طفت على السطح، مباذا؟ باندماجها يف . اندونيسيا، تايالند والفلبني

ذلك؟ باعتمادها على االستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتصنيع املعتمد على  االقتصاد الرقمي، كيف
بل ومل تكتف هذه الدول بتنمية صادرات موادها املصنعة وتنويعها، لقد انتقلت إىل جتارة اخلدمات . التكنولوجيا العالية

فاستفادت من مناخها وموقعها اجلغرايف بتطوير البىن وطورهتا ونوعت فيها وراعت فيها تطبيق مفاهيم التنمية املستدامة؛ 
 .التحتية ودعم السياحة البيئية، واستفادت من أهم مورد متلكه اليد العاملة وعقل اإلنسان

تطور صادرات وواردات دول جنوب شرق آسيا العشرة املنضمني لرابطة األسيان؛ والذي  02كما يوضح اجلدول رقم 
مرة، يف حني  31تقريبا  -3103إىل  0411 من -سنة  23عف قيمة الصادرات خالل الـ ميكن من خالله مالحظة تضا
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ولكن هذا ال يعين تفوق الصادرات على الواردات وإمنا . مرة فقط 31أن واردات هذه الدول من اخلدمات تضاعفت 
 . يعكس وترية منو الصادرات املتسارعة مقارنة مع وترية منو الواردات

اجلدول ففي جتارة اخلدمات على عكس جتارة السلع، قيمة الواردات أكرب من قيمة الصادرات رغم وكما تشري أرقام 
 . أهنا تتجاوزها بنسبة صغرية

تشري نسب مسامهة صادرات وواردات اخلدمات يف إمجايل املبادالت الدولية لدول األسيان إىل تزايد دورها وأمهيتها يف 
 0411من إمجايل الصادرات سنة  %00,22م صادرات اخلدمات بنسبة حيث كانت تساه. اقتصاديات هذه الدول

 .طيلة الفرتة املدروسة %01,21-05يف حني أن الواردات تتأرجح نسبة مسامهتها بني . 3103سنة  %01,17لتصل إىل 

-سنوات واليت مت احتسااها على أساس فرتة كل أربع– 02بناءا على معدالت النمو الزمنية املعطاة يف اجلدول رقم 
، أين اخنفض 0441إىل غاية سنة  0411تزايد هذه املعدالت خالل الفرتة من  15وكما هو موضح يف الشكل رقم 

ولكن هذا ال يشكل أي حتفظ ألن املهم هو أن الصادرات مازالت . %17إىل  0443سنة  %005,11معدل النمو من 
واليت كان أصال أساسها مايل، وتؤثر سلبا  0445أيت أزمة لت. حتقق معدالت منو بل ومعدل مرتفع مما جيعله مؤشرا جيدا

ليعود معدل النمو يرتفع ويتزايد حىت األزمة املالية  .3111سنة  %5,05على الصادرات من اخلدمات لتنخفض بنسبة 
أين اخنفض من جديد، ولكن سرعان ما تعافت اقتصاديات هذه الدول ليعود معدل منو صادرات  3111العاملية 

شهدت  15وكذا احلال بالنسبة للواردات فهي كما هو مبني يف الشكل رقم . %34,01إىل  3103ات سنة اخلدم
 . اخنفاض عند األزمتني وماعدا ذلك فهي تشهد معدالت منو متزايدة
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 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 السنوات
 253800 196500 105600 68400 72900 39400 18100 12000 9200 صادرات الخدمات

 1506352 1186394 674526 500427 413641 225745 123954 91465 81124 إمجايل الصادرات
 %01,17 %01,71 %07,11 %02,15 %05,13 %05,27 %02,11 %02,03 %00,22 نسبة املسامهة من إمجايل الصادرات

 %34,01 %11,11 %72,21 %15,05- %17,13 %005,11 %71,12 %21,22 _ اخلدمات صادراتل معدل النمو الزمين
 276300 210000 124600 87100 82300 38000 19300 15600 13700 واردات الخدمات

 1496691 1186394 674526 500427 458214 238876 126044 92000 79377 إمجايل الواردات
 %01,21 %05,51 %01,25 %05,20 %05,41 %07,40 %07,20 %01,41 %05,31 نسبة املسامهة من إمجايل الواردات

 %20,75 %11,72 %22,17 %17,12 %001,71 %41,14 %32,53 %02,15 _ ات اخلدماتالسنوي لوارد نمومعدل ال

 .[3103-0411]تطور املبادالت الدولية للخدمات التجارية يف دول األسيان للفرتة : 13الجدول رقم 
 

                       .مليون دوالر :الوحدة                                                                                                   :                  مت إجراء احلسابات باالعتماد على نفس املرجع :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

 .[3103-0411]دول جنوب شرق آسيا يف الفرتة رابطة ل معدالت النمو السنوية لصادرات وواردات اخلدماتتطور  :03الشكل رقم 

 .02مت االعتماد على اجلدول رقم  :المصدر

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 :خالصة الفصل
لقد مت يف هذا الفصل بدايًة عرض نظري الجتاهات التجارة الدولية يف ظل أسس ومتغريات االقتصاد الرقمي، من 

مث مت التطرق لعوامل تطورها وأهم . ل التعرض ألهم النظريات احلديثة اليت تفسر التجارة الدولية يف العصر احلديثخال
 .املراحل اليت مرت اها

يأيت املبحث الثاين كمدخل تطبيقي ليتم فيه التعريف بدول جنوب شرق آسيا؛ أهم األسباب وراء منو اقتصادياهتا 
التعرف على رابطة دول جنوب شرق آسيا؛ التكتل الذي أعطى هذه . ة بقوة مبادالهتا الدوليةوظهورها على الساحة الدولي

 .الدول ثقال اقتصاديا وسياسيا دوليا، فكان البوابة اليت أدخلتها احملافل الدولية ووطد خمتلف عالقاهتا الدولية

شرق آسيا من خالل العناصر اليت تعترب أما املبحث األخري فاختص بدراسة تطور هيكل التجارة الدولية لدول جنوب 
أحد أهم إفرازات وخصائص االقتصاد الرقمي؛ أال وهي املواد املصنعة اليت تشتمل على وسائل وجتهيزات اإلعالم 
واالتصال، إضافة إىل مجيع القطاعات األخرى من صيدلة وغذاء وآالت ومكننة وإلكرتونيات، واليت ال ترتقي إىل املنافسة 

هذا إضافة إىل جتارة اخلدمات واليت أخذت مكانا قويا يف املبادالت الدولية . ال باعتماد تكنوجليا عالية الكثافةالدولية إ
 .رغم حداثة ظهورها، فهي متسارعة النمو أكثر من السلع املادية امللموسة

قمي وتوجهها حنو كنتيجة ميكن استخالصها من الدراسة أنه لوال اندماج دول جنوب شرق آسيا يف االقتصاد الر 
فسر جناح هذه الدول يقف خلف . التصنيع واالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ملا وصلت ملا هي عليه اآلن

بداياهتا، وقد كسرت باسرتاتيجياهتا قوانني الغرب وصنعت لنفسها قوانينها اخلاصة اليت تتالئم واقتصادياهتا، ورمست لنفسها 
 . عليهدربا حديثا موحدا تسري

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةــة الاامـــــاـمـــاخل



 :      اـمــــــة الاامـــــةاخل

 

211 

بني مراحل تطور االقتصاد العاملي خاصة بني  احلاسمالفارق اليت متثل الثورة املعلوماتية أمهية  تطرقت الدراسة إىل إبراز
 مست هليكليةخلفت جمموعة من التحوالت والتغيريات ا ، واليتاحلقبتني األخريتني االقتصاد الصناعي واالقتصاد الرّقمي

أسس التفكري االقتصادي على املستوى الدويل، بل وأيضا على مستوى الفرد واجملتمع الذي أصبح بإمكانه احلكم على 
 .مدى جدواها من عدمه

االقتصاد العاملي احلايل أكثر عوملة وتدويال؛ فقد أصبح يقوم على مبادئ االقتصاد الرّقمي والقوانني املوضوعية  يعترب
رأس املال، القوى )حلركة عوامل اإلنتاج  فائقةالسرعة البفأصبح يتميز . لدويل للعمل، وتدويل اإلنتاج ورأس املالللتقسيم ا

تسارع وتائر منو التجارة الدولية على حنو يفوق وتائر منو متيز بكما ،دويلعلى املستوى ال( العاملة، التكنولوجيا واملعلوماتية
 .اإلنتاج الصناعي

حترير التجارة الدولية إضافة إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو قيام منظمة التجارة العاملية واليت كانت من عوامل 
 ذلك أجل ومن املنشودة، االقتصادية التنمية حتقيق وسائل من وسيلة والذي يعتربشجعت االنفتاح التجاري بشدة 

ولكن رغم . تطبيق خمتلف سياسات التحرير الصادرة عنهالالنضمام إىل منظمة التجارة الدولية و  الدول من ثريتسعى الك
حيث زاد حجم التجارة  ؛األخرية اتفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية يف حترير التجارة الدولية خالل العقودجناح 

 العاملي، غري النمو يف الناتج احمللي اإلمجايلمعدالت  ق و فت ةمنو سنوي تمعدال االدولية بشكل مستمر وغري مسبوق حمقق
واليت شكلت حتديات أمام حتقيق التنمية  جمموعة من أهم القضايا غري املرغوب فيها واملثرية للجدل الدويل أثارأن ذلك قد 

 .املستدامة

منظمة التجارة الدولية، إال  رغم فشل العديد من الدول إن مل تكن أغلبها يف االستفادة من سياسات واسرتاتيجيات
تتمثل . ة من الدول اليت استطاعت أن تستفيد من التحرير واالنفتاح التجاري ونالت حصة األسد يف ذلكهناك جمموع أن

ية بتطوير بناها التحتية وخلق بىن تقن هذه الدول يف النمور اآلسيوية وأشباهلا واليت استطاعت االستفادة من ذلك
ة املنافسة الدولية باالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات ومعلوماتية قوية لالندماج يف االقتصاد الرقمي ومسايرة ومواكب

 .واالتصال
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 :اختبار الفرضيات -1
مت  ،االندماج يف االقتصاد الرقمي وتطور هيكل املبادالت الدولية بني العالقة وحتليلمن خالل معاجلة املوضوع 

 هاميكن عرض. نيت على أساسها الدراسةاملطروحة يف املقدمة، واليت ب من عدمه، تلك إثبات صحة الفرضياتالتوصل إىل 
 :يف اآليت

  :الفرضية األولى -
هي أساس التحول حنو االقتصاد الرقمي، ومن أهم تعترب الثورة التكنولوجية واملعلوماتية اليت يشهدها العامل اليوم 

 .مالحمه
املكاين الذي توضع فيه؛ فمن نعم، تعترب هذه الفرضية صحيحة بكل ما حتويه من معاين ومهما اختلف اإلطار الزماين و 

وانتقاله من االقتصاد الصناعي إىل االقتصاد  -الذي مت التطرق إليه يف الدراسة-خالل التطور التارخيي لالقتصاد العاملي 
إذن فأساس . الرقمي كان اجلوهر الفاصل يف ذلك هو قيام ثورة املعلومات واالتصال واالنتشار الواسع الستخدام االنرتنت

اج يف االقتصاد الرقمي هو ظهور ما يعرف باملنتجات الصناعية كثيفة التكنولوجيا، املنتجات واخلدمات الرقمية يف االندم
 . االقتصاد املعين، وهو إنتاج املعلومات واملعرفة واستخدامها كمورد أساسي منتج

  :الفرضية الثانية -
يا، واقتصاديا وجتاريا، وحتى دوليا األمر الذي يعترب النظام االقتصادي الدولي اجلديد نظام غري عادل اجتماع

 .يشكل أحد أهم التحديات اليت تواجهها التنمية املستدامة
بناًء على ثنايا الدراسة ونتائجها فقد مت التوصل إىل أن النظام التجاري اجلديد يعمل دوما لصاحل الدول املتقدمة على 

فه املنشودة؛ فمنظمة التجارة الدولية وسياساهتا املتبعة اهدف التحرير بل ويعمل عكس أهدا. حساب الدول النامية والفقرية
واالنفتاح التجاري الذي كان من املفروض أن يساعد الدول النامية على الدخول ضمن املنافسة الدولية، زاد صغار 

جنوب؛ وهي من أهم -ة مشالبل وخلق ما يعرف بالالعدالة التجارية والالمساوا. املنتجني وخاصة املزارعني هتميشا وإزاحة
القضايا والتحديات اليت جاءت تندد اها مفاهيم التنمية املستدامة وحتاول تقدمي بدائل جتتث هذه اآلثار السلبية من 

 ".التجارة العادلة"املتمثل يف و جذورها بتغيري النظام ككل واستبداله بالنظام اجلديد للمبادالت التجارية 
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  :الفرضية الثالثة -
اليت توجهت حنو إجياد االقتصاد الرقمي مبوجات التقدم التقين واملعلوماتي القوية والسريعة على التجارة الدولية  رأّث

 .للعمل تقسيم الدوليالأمناط جديدة للتخصص و
ة كثيف  المعلومات واملعلوماتية واالتصاالت واملواصالت والتكنولوجيلديدة اجلعاملية الثورة ال توصلت الدراسة إىل أن

عمقت عوملة مجيع جوانب احلياة االقتصادية من حركة السلع ورؤوس األموال واخلدمات واليد العاملة املؤهلة ، املعرفة
 ظهر تقسيم العمل داخل الصناعة الواحدةف ؛ب التخصص والتقسيم الدويل للعمل، كما غريت أمناط وأسالي(األدمغة)
"intra-industries" ،يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بني عدد من البالد حبيث يتخصص كل أن  أكثر بل أصبح املألوف

 ."intra-firm"ة بلد يف جزء أو أكثر منها، وهذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحد

  :الفرضية الرابعة -
تها يعترب اعتماد دول جنوب شرق آسيا على تكنولوجيا املعلومات واالتصال أحد أهم عوامل تطور هيكل مبادال

 .الدولية
أثبتت الدراسة وإحصائيات صادرات وواردات دول جنوب شرق آسيا تطور هيكل مبادالهتا باعتمادها األساسي 

مسامهتها  %5، وذلك بنسبة 3103سنة  %11,1على مبادلة املنتجات املصنعة واخلدمات التجارية بنسبة إمجالية تقدر بـ 
أغلب الدول كانت ال متلك هيكل مبادالت دويل أساسا قبل اندماجها يف يف إمجايل املبادالت الدولية، يف مقابل أن 

االقتصاد الرقمي وكانت بداية النمور اآلسيوية مبنية على قاعدة تقنية قوية، ما أهلها إىل الوصول والبقاء ضمن املنافسة 
 .الدولية

 :نتائج الدراسة -2
إلشكاليات الفرعية وتقييم الفرضيات، مت التوصل إىل خطوات الدراسة اليت متت من خالهلا اإلجابة عن ابناًء على 

 :جمموعة من النتائج ميكن عرض أمهها يف اآليت
، استطاعت تطوير إنتاجها الصناعي وماتية قويةلن دول جنوب شرق آسيا باعتمادها على توفري بنية حتتية تقنية ومعإ -

صنعة والتحول حنو التصدير، بل وامتالك ميزات تنافسية والتنويع فيه، حتقيق االكتفاء الذايت من الكثري من املواد امل
 .أهلتها لدخول املنافسة الدولية والتسابق حنو الصدارة
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متزايدا ومتسارعا هي نفسها الدول اليت شهد هيكل صادراهتا منوا اهلائلة الدول اليت شهدت اقتصادياهتا قفزات النمو  -
ذي يعكس بتفاصيله تطور قطاع املعلومات واالتصاالت، والقطاع املايل يف جمال املواد املصنعة واخلدمات التجارية؛ وال

 .هلذه الدول
من خالل إن دول جنوب شرق آسيا مبوقعها اجلغرايف ومناخها استطاعت أيضا املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة  -

 .مات التجاريةالسياحة البيئية اليت احتلت مكانا يف املبادالت الدولية هلذه الدول يف جمال اخلد
إن دول جنوب شرق آسيا ليست متساوية من ناحية التقدم التقين؛ فسنغافورة النمر اآلسيوي الوحيد يف املنطقة  -

ماليزيا، اندونيسيا، تايالند، الفلبني، أما بروناي فتصنيفها يف اجملموعة خاص : تتصدر اجملموعة، ليليها األشبال األربعة
كامبوديا، ميامنار، الفيتنام، الالوس أعضاء . واقتصادها ال يزال يغلب عليه الطابع الريعي كوهنا أغناهم باملواد األولية

أما . يد اعتمادها على جتارة املواد املصنعةالسرب الثالث، تعترب كامبوديا أسرع وترية يف منوها مقارنة اهم نتيجة تزا
 .لت مل تنضم بعد إىل رابطة دول جنوب شرق آسياتيمور الشرقية فهي أكثرهم ختلفا وهي الدزلة الوحيدة اليت مازا

 :االقتراحات -3
إعادة  ب شرق آسيا يف االقتصاد الرقمي علىاندماج دول جنو  سة جبزئه التطبيقي املتمثل يف أثربالنسبة ملوضوع الدرا

لنسبة جلميع دول هيكلة وتطوير مبادالهتا الدولية، فمن غري املمكن تقدمي أي توصيات هلذه الدول فقد مثلت املعجزة با
الزوايا اخلفية من إضافة إىل املتفق عليها،  املواعيد ملرجوة يفالنتائج حتقيق او  ودقتها فتميزت خططها بطول مداهاالعامل، 

 .رؤاها املستقبلية

فاألوىل أن يكون االقتداء اهذه الدول اليت تعترب منوذجا ناجحا يف التنمية بعيدا عن القواعد بشيء  وإن أوصيَ 
النامية فعلى الدول . قوانني الغربية، واليت ال يطبقها بقالبها اإلمجايل إال الدول العربية؛ فما زادهتا إال ختلفا على ختلفوال
عليها أن تعرف معىن االندماج يف االقتصاد الرقمي . بناء اسرتاتيجياهتا اخلاصة اليت تتالءم وظروفهاخاصة اجلزائر العربية و 

أو مشروع ال إليه؛ فاالندماج يف االقتصاد الرقمي ال يعين بطاقة تعريف أو جواز سفر إلكرتوين، لتستطيع تطبيقه واالنتق
 األساسية القاعدةأوىل، هناك هياكل قاعدية وبىن حتتية جيب بناؤها أوال لتوفري أخرى هناك أمور قيام حكومة إلكرتونية؛ 

  .بوابة العبور والتوجه حنو االقتصاد الرقمي فتحثورة التكنولوجية واملعلوماتية، وبذلك ميكن ال النطالق

: ال تتساوى كلها من ناحية النمو ففي الصدارة تأيت الدول اخلمسةإضافة إىل مالحظة أن دول جنوب شرق آسيا 
سيان سنغافورة، ماليزيا، اندونيسيا، تايلندا، الفلبني، يف حني تأيت الدول األربعة املتخلفة من ناحية االنضمام إىل رابطة األ
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على خطى األسراب اليت ليتم تشجيعها حنو إمتام طريقها واملتخلفة عن باقي اجملموعة من ناحية التطور والنمو االقتصادي، 
  .تعترب ممتازة ومشجعة وتدعو للتفاؤلفرغم بداياهتا املتأخرة إال أن النتائج اليت حققتها سبقتها؛ 

 :آفاق الدراسة -4
، بل وأحيانا بعض ضوع اقتصاديا وسياسيا، فهو يطرح العديد من القضايا احلساسةنظرا لألمهية البالغة هلذا املو 

 :أمهها يف اإلشكاليات املواليةتتمثل . وأوىل بالدراسة ميكن أن تطرح نفسها كمواضيع اسرتاتيجية التناقضات اليت

، فكيف استطاعت دول لقد انطلقت دول جنوب شرق آسيا والدول العربية يف تنمية اقتصادياهتا يف نفس الفرتة -
قفزات عمالقة حنو النمو يف حني أن خطى الدول العربية مازالت تتأرجح بني األمام جنوب شرق آسيا أن حتقق 

 واخللف، بل وهناك منها اقتصاديات تراجعت عما كانت عليه؟

 .  طار االقتصاد الرقميللجزائر يف إتقييم املسار التحويل  -

لدولية، لكن رقمي حبيثياته جوهر تطور اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا ومبادالهتا ايعترب االندماج يف االقتصاد ال -
 أخرى سياسية اسرتاتيجية تطبق يف املنطقة على املدى الطويل؟ أبعاد هل هناك

تقريبا، فلماذا مت تدمري العراق يف حني مت النمو لقد كانت دول جنوب شرق آسيا والعراق ميشون على نفس وترية  -
هل للبعد  دور يف ذلك؟ ملعاهدة إخالء جنوب شرق آسيا من األسلحة النوويةول جنوب شرق آسيا؟ هل تشجيع د

 السياسي الذي تنتهجه دول جنوب شرق آسيا عالقة بذلك؟ إذا نعم فكيف ذلك؟
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 .[0445-0411]حساب إمجايل صادرات وواردات رابطة األسيان جلميع السنوات خالل الفرتة  :01الملحق رقم 
Reporter Flow Indicator Partner 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ASEAN 
Exports Commercial services World 9200 12200 13500 13600 12000 11400 12200 14200 18100 

Imports Commercial services World 13700 14400 15100 15600 15600 15200 14200 16100 19300 

Reporter Flow Indicator Partner 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ASEAN 
Exports Total merchandise World 71924 72611 71802 72792 79465 72619 68916 84123 105854 

Imports Total merchandise World 65677 73497 77166 78819 76400 66613 64927 82081 106744 

Total 
Exports 

  
81124 84811 85302 86392 91465 84019 81116 98323 123954 

Imports 
  

79377 87897 92266 94419 92000 81813 79127 98181 126044 

 
Reporter Flow Indicator Partner 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ASEAN 
Exports Commercial services World 22800 28800 32200 39400 45700 52000 63800 72900 73300 

Imports Commercial services World 23100 28300 32200 38000 46900 56800 74500 82300 84600 

Reporter Flow Indicator Partner 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

ASEAN 
Exports Total merchandise World 123862 144149 165184 186345 212327 262142 321417 340741 355900 

Imports Total merchandise World 129483 162415 183847 200876 231048 281227 355325 375914 381868 

Total 
Exports 

  
146662 172949 197384 225745 258027 314142 385217 413641 429200 

Imports 
  

152583 190715 216047 238876 277948 338027 429825 458214 466468 

 
 
 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                              :                                                                         مت االعتماد على :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 .[3103-0441]حساب إمجايل صادرات وواردات رابطة األسيان جلميع السنوات خالل الفرتة  :02الملحق رقم 
Reporter Flow Indicator Partner 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ASEAN 
Exports 

Commercial services World 
64100 68400 68600 75300 80100 105600 118200 

Imports 75000 87100 89000 93600 103700 124600 137600 

           
Reporter Flow Indicator Partner 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ASEAN 
Exports 

Total merchandise World 

362090 432027 387618 407395 474777 568926 655965 

Imports 309780 380674 347141 366802 411810 513764 603050 

           

ASEAN 
Exports 

Total World 
426190 500427 456218 482695 554877 674526 774165 

Imports 384780 467774 436141 460402 515510 638364 740650 

 
Reporter Flow Indicator Partner 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ASEAN 
Exports 

Commercial services World 
137100 175200 196500 166100 200900 236000 253800 

Imports 155600 181900 210000 188100 224200 262600 276300 

           
Reporter Flow Indicator Partner 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ASEAN 
Exports 

Total merchandise World 

769767 865443 989894 813976 1050050 1237058 1252671 

Imports 688449 775799 939344 727026 953137 1153020 1219692 

           

ASEAN 
Exports 

Total World 
906867 1040643 1186394 980076 1250950 1473058 1506471 

Imports 844049 957699 1149344 915126 1177337 1415620 1495992 

 مليون دوالر: الوحدة                                                                                       :                                                                         االعتماد على مت :صدرالم 
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 .[3103-0411]ات السلع لدول جنوب شرق آسيا للفرتة صادر قيم ونسب مكونات  :03الملحق رقم 

 

Reporter Indicator 
1980 1983 1986 1989 1992 1995 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة النسبة القيمة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

Brunei 

Darussalam 

Agricultural products 3 0.00 3 0.00 10 0.01 11 0.01 0 0.00 _ _ 

Fuels and mining products 4457 0.99 3350 0.98 1748 0.97 1827 0.97 2284 0.99 _ _ 

Manufactures 60 0.01 52 0.02 38 0.02 45 0.02 17 0.01 _ _ 

Total 4520 1.00 3405 1.00 1796 1.00 1883 1.00 2301 1.00 _ _ 

Cambodia 

Agricultural products _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fuels and mining products _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Manufactures _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indonesia 

Agricultural products 4774 0.22 2641 0.13 3154 0.21 4656 0.21 5045 0.15 8197 0.18 

Fuels and mining products 16604 0.76 16894 0.81 8983 0.61 10177 0.47 12709 0.38 14219 0.31 

Manufactures 499 0.02 1373 0.07 2639 0.18 6940 0.32 16060 0.47 22957 0.51 

Total 21877 1.00 20908 1.00 14776 1.00 21773 1.00 33814 1.00 45373 1.00 

Malaysia 

Agricultural products 5949 0.46 5651 0.40 5084 0.37 7968 0.32 8450 0.21 11571 0.16 

Fuels and mining products 4517 0.35 4942 0.35 3551 0.26 4823 0.19 5904 0.15 6151 0.08 

Manufactures 2435 0.19 3475 0.25 5090 0.37 12181 0.49 26233 0.65 55085 0.76 

Total 12901 1.00 14068 1.00 13725 1.00 24972 1.00 40587 1.00 72807 1.00 

Myanmar 

Agricultural products _ _ _ _ _ _ _ _ 391 0.87 _ _ 

Fuels and mining products _ _ _ _ _ _ _ _ 6 0.01 _ _ 

Manufactures _ _ _ _ _ _ _ _ 52 0.12 _ _ 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ 449 1.00 _ _ 

Philippines 

Agricultural products 2412 0.50 1817 0.37 1499 0.31 1824 0.24 1842 0.19 2457 0.14 

Fuels and mining products 1235 0.25 655 0.13 540 0.11 896 0.12 807 0.08 1008 0.06 

Manufactures 1221 0.25 2417 0.49 2732 0.57 5035 0.65 7102 0.73 13783 0.80 

Total 4868 1.00 4889 1.00 4771 1.00 7755 1.00 9751 1.00 17248 1.00 

Singapore 

Agricultural products 3565 0.20 2743 0.14 2768 0.13 4200 0.10 4673 0.07 5949 0.05 

Fuels and mining products 6067 0.34 6720 0.33 5070 0.24 8020 0.18 9275 0.15 10423 0.09 

Manufactures 8341 0.46 10699 0.53 13224 0.63 31833 0.72 48582 0.78 99037 0.86 

Total 17973 1.00 20162 1.00 21062 1.00 44053 1.00 62530 1.00 115409 1.00 

Thailand 

Agricultural products 3712 0.59 3932 0.63 4631 0.53 8103 0.41 9928 0.31 13911 0.25 

Fuels and mining products 907 0.15 379 0.06 261 0.03 431 0.02 513 0.02 755 0.01 

Manufactures 1627 0.26 1950 0.31 3867 0.44 11284 0.57 21676 0.67 41224 0.74 

Total 6246 1.00 6261 1.00 8759 1.00 19818 1.00 32117 1.00 55890 1.00 

Viet Nam 

Agricultural products _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fuels and mining products _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Manufactures _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Reporter Indicator 
1989 1002 1002 1002 1020 1021 

ةنسبال القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة  النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة النسبة 

Brunei 

Darussalam 

Agricultural products 1 0.00 2 0.00 2 0.00 _ 0.00 9 0.00 8 0.00 

Fuels and mining products 1808 0.88 3135 0.89 4280 0.90 7395 1.00 8590 0.97 12462 0.96 

Manufactures 249 0.12 367 0.10 491 0.10 _ 0.00 298 0.03 513 0.04 

Total 2058 1.00 3504 1.00 4773 1.00 7395 1.00 8897 1.00 12983 1.00 

Cambodia 

Agricultural products _ _ 53 0.04 80 0.03 81 0.02 208 0.04 408 0.05 

Fuels and mining products _ _ 0 0.00 0 0.00 4 0.00 7 0.00 10 0.00 

Manufactures _ _ 1433 0.96 2716 0.97 3429 0.98 4926 0.96 7387 0.95 

Total _ _ 1486 1.00 2796 1.00 3514 1.00 5141 1.00 7805 1.00 

Indonesia 

Agricultural products 7706 0.19 7024 0.13 12142 0.17 23805 0.21 35957 0.23 45023 0.24 

Fuels and mining products 11564 0.28 16799 0.30 24253 0.35 41364 0.36 62216 0.40 75296 0.40 

Manufactures 21552 0.53 31973 0.57 33341 0.48 48235 0.43 58420 0.37 67645 0.36 

Total 40822 1.00 55796 1.00 69736 1.00 113404 1.00 156593 1.00 187964 1.00 

Malaysia 

Agricultural products 9539 0.13 7190 0.08 13170 0.11 20549 0.12 28869 0.15 33948 0.15 

Fuels and mining products 5391 0.07 9455 0.11 16094 0.13 28118 0.16 35378 0.18 51510 0.23 

Manufactures 57644 0.79 70416 0.81 95635 0.77 124740 0.72 133189 0.67 139992 0.62 

Total 72574 1.00 87061 1.00 124899 1.00 173407 1.00 197436 1.00 225450 1.00 

Myanmar 

Agricultural products _ _ _ _ _ _ _ _ 2306 0.30 3034 0.34 

Fuels and mining products _ _ _ _ _ _ _ _ 3004 0.40 4165 0.47 

Manufactures _ _ _ _ _ _ _ _ 2290 0.30 1694 0.19 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ 7600 1.00 8893 1.00 

Philippines 

Agricultural products 2201 0.08 1958 0.06 2553 0.06 3237 0.06 4129 0.08 5075 0.10 

Fuels and mining products 615 0.02 873 0.03 1451 0.04 4153 0.08 3204 0.06 3887 0.08 

Manufactures 26461 0.90 29237 0.91 35597 0.90 42844 0.85 43814 0.86 42506 0.83 

Total 29277 1.00 32068 1.00 39601 1.00 50234 1.00 51147 1.00 51468 1.00 

Singapore 

Agricultural products 4471 0.04 3302 0.03 4293 0.02 5981 0.02 7889 0.02 9860 0.03 

Fuels and mining products 9610 0.09 10622 0.09 22194 0.12 46383 0.17 60871 0.19 79892 0.21 

Manufactures 92933 0.87 102587 0.88 165308 0.86 227097 0.81 254204 0.79 282708 0.76 

Total 107014 1.00 116511 1.00 191795 1.00 279461 1.00 322964 1.00 372460 1.00 

Thailand 

Agricultural products 11523 0.22 12055 0.19 17072 0.18 24986 0.17 35136 0.19 42030 0.19 

Fuels and mining products 1388 0.03 2505 0.04 4522 0.05 9576 0.06 12131 0.06 17957 0.08 

Manufactures 39334 0.75 48127 0.77 72893 0.77 116432 0.77 141514 0.75 162861 0.73 

Total 52245 1.00 62687 1.00 94487 1.00 150994 1.00 188781 1.00 222848 1.00 

Viet Nam 

Agricultural products 3068 0.36 4317 0.29 6110 0.23 11331 0.24 16835 0.23 25045 0.22 

Fuels and mining products 1493 0.18 3541 0.24 6418 0.24 10436 0.22 8714 0.12 12531 0.11 

Manufactures 3878 0.46 6807 0.46 13834 0.52 26435 0.55 46225 0.64 76843 0.67 

Total 8439 1.00 14665 1.00 26362 1.00 48202 1.00 71774 1.00 114419 1.00 

 مليون دوالر: الوحدة:                                                    لى نفس املرجعع باالعتماد Microsoft office excelلربنامج مت إجراء احلسابات وفقا  :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 .[3103-0411] ع لدول جنوب شرق آسيا للفرتةقيم ونسب مكونات واردات السل :04الملحق رقم 

 

Reporter Indicator 
1980 1983 1986 1989 1992 1995 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة النسبة القيمة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

Brunei 

Darussalam 

Agricultural products 87 0.16 105 0.14 138 0.21 166 0.19 194 0.13 _ _ 

Fuels and mining products 20 0.04 25 0.03 15 0.02 16 0.02 29 0.02 _ _ 

Manufactures 446 0.81 597 0.82 497 0.76 671 0.79 1250 0.85 _ _ 

Total 553 1.00 727 1.00 650 1.00 853 1.00 1473 1.00 _ _ 

Cambodia 

Agricultural products  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ _ 

Fuels and mining products _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ 

Manufactures _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ _ 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indonesia 

Agricultural products 1757 0.16 1694 0.10 1210 0.11 2131 0.13 3266 0.12 6103 0.15 

Fuels and mining products 2006 0.19 4478 0.27 1560 0.15 2211 0.14 3237 0.12 4871 0.12 

Manufactures 7045 0.65 10115 0.62 7908 0.74 11957 0.73 20655 0.76 29567 0.73 

Total 10808 1.00 16287 1.00 10678 1.00 16299 1.00 27158 1.00 40541 1.00 

Malaysia 

Agricultural products 1474 0.14 1664 0.13 1466 0.14 2368 0.11 3021 0.08 4631 0.06 

Fuels and mining products 2059 0.19 2311 0.18 1232 0.12 2025 0.09 2970 0.08 4200 0.06 

Manufactures 7140 0.67 9204 0.70 7995 0.75 17145 0.80 32885 0.85 64417 0.88 

Total 10673 1.00 13179 1.00 10693 1.00 21538 1.00 38876 1.00 73248 1.00 

Myanmar 

Agricultural products  _ _  _ _  _ _  _ _ 93 0.15  _ _ 

Fuels and mining products _  _ _  _ _  _ _  _ 17 0.03 _  _ 

Manufactures _  _ _  _ _  _ _  _ 508 0.82 _  _ 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ 618 1.00 _ _ 

Philippines 

Agricultural products 825 0.11 879 0.11 714 0.13 1450 0.13 1681 0.11 2979 0.11 

Fuels and mining products 2607 0.35 2326 0.29 1068 0.20 1925 0.17 2660 0.17 3526 0.12 

Manufactures 3941 0.53 4768 0.60 3606 0.67 7788 0.70 11122 0.72 21828 0.77 

Total 7373 1.00 7973 1.00 5388 1.00 11163 1.00 15463 1.00 28333 1.00 

Singapore 

Agricultural products 3415 0.14 3274 0.12 3120 0.12 4442 0.09 5435 0.08 6810 0.06 

Fuels and mining products 7361 0.31 9192 0.33 5468 0.22 8089 0.17 10831 0.15 12860 0.10 

Manufactures 12915 0.55 15386 0.55 16470 0.66 36364 0.74 55025 0.77 103317 0.84 

Total 23691 1.00 27852 1.00 25058 1.00 48895 1.00 71291 1.00 122987 1.00 

Thailand 

Agricultural products 821 0.09 839 0.09 1039 0.12 2674 0.11 4223 0.11 5575 0.08 

Fuels and mining products 3228 0.36 2878 0.29 1541 0.18 3451 0.14 4532 0.11 7068 0.10 

Manufactures 4798 0.54 6147 0.62 6056 0.70 18466 0.75 30733 0.78 56702 0.82 

Total 8847 1.00 9864 1.00 8636 1.00 24591 1.00 39488 1.00 69345 1.00 

Viet Nam 

Agricultural products 327 0.28 128 0.09 225 0.11 226 0.09 222 0.09 1167 0.14 

Fuels and mining products 44 0.04 100 0.07 32 0.02 31 0.01 220 0.09 730 0.09 

Manufactures 818 0.69 1181 0.84 1816 0.88 2137 0.89 2099 0.83 6258 0.77 

Total 1189 1.00 1409 1.00 2073 1.00 2394 1.00 2541 1.00 8155 1.00 
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Reporter Indicator 
1989 1002 1002 1002 1020 1021 

ةنسبال القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة  النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة النسبة 

Brunei 

Darussalam 

Agricultural products 262 0.17 199 0.18 223 0.17  _ _ 423 0.17 507 0.14 

Fuels and mining products 41 0.03 16 0.01 47 0.04 _  _ 74 0.03 402 0.11 

Manufactures 1249 0.80 883 0.80 1057 0.80 _  _ 1951 0.80 2591 0.74 

Total 1552 1.00 1098 1.00 1327 1.00  _ _ 2448 1.00 3500 1.00 

Cambodia 

Agricultural products  _ _ 187 0.13 211 0.10 282 0.08 424 0.09 585 0.08 

Fuels and mining products _  _ 215 0.14 210 0.10 319 0.09 419 0.09 1080 0.16 

Manufactures _  _ 1091 0.73 1623 0.79 2952 0.83 3883 0.82 5275 0.76 

Total _ _ 1493 1.00 2044 1.00 3553 1.00 4726 1.00 6940 1.00 

Indonesia 

Agricultural products 4704 0.13 5350 0.14 6610 0.12 10473 0.11 15644 0.12 20906 0.11 

Fuels and mining products 3621 0.10 6670 0.18 13779 0.25 24830 0.27 32282 0.24 48901 0.26 

Manufactures 26892 0.76 25406 0.68 34452 0.63 57096 0.62 85762 0.64 119486 0.63 

Total 35217 1.00 37426 1.00 54841 1.00 92399 1.00 133688 1.00 189293 1.00 

Malaysia 

Agricultural products 4141 0.07 4830 0.07 7001 0.07 10628 0.08 16053 0.10 21435 0.11 

Fuels and mining products 3485 0.06 6056 0.09 10411 0.10 20669 0.15 24927 0.15 37713 0.20 

Manufactures 48626 0.86 59946 0.85 84602 0.83 109977 0.78 120630 0.75 133299 0.69 

Total 56252 1.00 70832 1.00 102014 1.00 141274 1.00 161610 1.00 192447 1.00 

Myanmar 

Agricultural products  _ _  _ _  _ _  _ _ 364 0.09 804 0.09 

Fuels and mining products _  _ _  _ _  _ _  _ 972 0.23 2147 0.23 

Manufactures _  _ _  _ _  _ _  _ 2829 0.68 6251 0.68 

Total _ _ _ _ _ _ _ _ 4165 1.00 9202 1.00 

Philippines 

Agricultural products 3199 0.10 3087 0.09 3531 0.08 4671 0.08 6823 0.12 7240 0.11 

Fuels and mining products 2995 0.10 4488 0.13 6080 0.13 11354 0.20 12120 0.21 16204 0.25 

Manufactures 25256 0.80 27326 0.78 36369 0.79 41735 0.72 39041 0.67 41580 0.64 

Total 31450 1.00 34901 1.00 45980 1.00 57760 1.00 57984 1.00 65024 1.00 

Singapore 

Agricultural products 4987 0.05 4675 0.04 6014 0.04 8370 0.03 10871 0.04 13953 0.04 

Fuels and mining products 9924 0.10 16547 0.14 28495 0.17 58460 0.23 85886 0.29 129715 0.35 

Manufactures 85246 0.85 93144 0.81 136742 0.80 188032 0.74 201747 0.68 226839 0.61 

Total 100157 1.00 
11436

6 
1.00 171251 1.00 254862 1.00 298504 1.00 370507 1.00 

Thailand 

Agricultural products 3724 0.09 4798 0.08 6400 0.07 8482 0.06 11985 0.07 16844 0.07 

Fuels and mining products 4705 0.11 9410 0.16 17221 0.19 33621 0.24 40185 0.23 56872 0.24 

Manufactures 32903 0.80 46441 0.77 68717 0.74 98972 0.70 122179 0.70 162806 0.69 

Total 41332 1.00 60649 1.00 92338 1.00 141075 1.00 174349 1.00 236522 1.00 

Viet Nam 

Agricultural products 889 0.08 1561 0.10 3069 0.10 5870 0.10 10272 0.12 13697 0.12 

Fuels and mining products 1099 0.10 2402 0.15 4973 0.16 11398 0.19 12208 0.15 17520 0.15 

Manufactures 8725 0.81 12061 0.75 23216 0.74 43951 0.72 61107 0.73 82375 0.73 

Total 10713 1.00 16024 1.00 31258 1.00 61219 1.00 83587 1.00 113592 1.00 

 مليون دوالر: الوحدة:                                                    على نفس املرجع باالعتماد Microsoft office excelلربنامج مت إجراء احلسابات وفقا  :صدرالم
Statistics DataBase, World Trade Organisation, seen on: 15/01/2014, URL:  

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E 

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
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 :المراجع باللغة العربية: أوال

I-  الكتب: 

، اآلثار االقتصادية واالجتماعية لثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربيةابراهيم األخرص،  -0
 .3111مصر، : الطبعة األوىل، ايرتاك للنشر والتوزيع

 .3112مصر، : بة األكادميية، القاهرة، الطبعة األوىل، املكتالتجارة االلكترونيةإبراهيم العيسوي،  -3
 .اهرةالق ة،ياللبنان ةي، الدار املصر 3111 ،ةيمستقل العالم العربي في التجارة الدولأسامة احملدوب،  -2
 .3101حلب، سورية، : ، شعاع للنشر والعلوم...اقتصاد المعرفةباسم غدير غدير،  -2
 .3101عمان، : ، دار البداية، الطبعة األوىلمقدمة في االقتصاد الرقميجعفر حسن جاسم،  -7
 .3111اجلزائر، : ، دار هومةالعالقات اإلقتصادية الدولية والتنمية مجال الدين لعويسات، -1
، فهرسة مكتبة امللك فهد مقومات االقتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات االنترنتحسن مظفر الرزو،  -5

 .3111الرياض، : الوطنية للنشر
 . 3111، دار النهضة العربية، ت التجارة الدوليةاقتصاديامحدي عبد العظيم،  -1
األردن، : ، الطبعة األوىل، عامل الكتاب احلديث، أربدالنظرية وتطبيقاتها: التجارة الدوليةخالد السواعي،  -4

3101. 
 .3101عمان، : ، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيعاقتصاد المعلوماترحبي مصطفى عليان،  -01
 .3111عمان، : ، دار املسرية للنشر والتوزيعالتجارة الخارجيةون، رشاد العصار وآخر  -00
 .3111، دار الرضا للنشر، سوريا، اجلزء األول،  أساسيات التجارة الدولية المعاصرةرعد حسن الصرن،  -03
ن للطباعة، ، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، امربيشالتجارة االلكترونية والعولمةأمحد عبد اخلالق،  السيد -02

 .3111مصر، : القاهرة
 .3100، دار الفكر، عمان، الطبعة األوىل، النظرية والسياسات: االقتصاد الدوليالسيد متويل عبد القادر،  -02
، مؤسسة رؤية للطباعة، املعمورة، مصر، الطبعة األوىل، اقتصاديات التجارة الخارجيةالسيد حممد أمحد السريت،  -07

3114. 
، املرصد االقتصادي، ظام التجاري الدولي المعاصر والبدائل المتاحة أمام الدول الناميةعدالة النطالب عوض،  -01

 . 3101األردن، : اجلامعة األردنية
، الطبعة األوىل، الوراق للنشر تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامر ابراهيم قنديلجي واميان فاضل السامرائي،  -05

 .3114والطبع، األردن، 
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، اجمللة الليبية للمعلومات المعلوماتية واقتصاديات المجتمعات المعاصرة ومواردها البشريةييب، عبد السالم الدو  -01
 .3112والتوثيق، العدد األول، 

دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية التفاقية الشراكة بين األردن عبد السالم النعيمات ويزن البخيت،  -04
 .3117األردن، : ية، اجلمعية العلمية امللكواالتحاد األوروبي

، الدار االنترنت وإعادة هيكلة االستثمار والبورصات والبنوك اإللكترونية: االقتصاد الرقميفريد النجار،  -31
 .3115االسكندرية، : اجلامعية

 .3115عامل الكتب احلديث، عمان، : ، الطبعة األوىل، أربداقتصاد المعرفةفليح حسن خلف،  -30
 .3115االسكندرية، مصر، : ، دار اجلامعة اجلديدةولي المعاصراالقتصاد الدجمدي حممود شهاب،  -33
 .، جامعة حممد اخلامس، أكدال، الرباطمنظمة التجارة العالمية حممد بوبوش، -32
 .3101بريوت، :  ، الطبعة األوىل، دار املنهل اللبناينالتجارة الدولية في عصر العولمةحممد دياب،  -32
 .3101األردن، : ، الطبعة األوىل، دار برتاء للنشر والتوزيع، عمانلتنميةعلم اقتصاد احممد صاحل تركي القريشي،  -37
 . 3111اإلسكندرية، : ، دار اجلامعة املصريةاالقتصاد الدوليحممد عبد العزيز،  -31
: ، نظريات وسياسات ومعوقات، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، سلطالتنمية االقتصاديةمدحت القريشي،  -35

 . 3115األردن، 
، الطبعة األوىل، الوراق للنشر اإلعالم والمعلومات في الوطن العربي في ظل إرهاب العولمةى رجب، مصطف -31

 .3111والطبع، األردن، 
 .3110التوزيع، و  ، الطبعة األوىل، عمان، دار الصفاء للنشرالتجارة الخارجيةموسى سعيد وآخرون،  -34
 .3101، ، كلية التجارة ببنها، جامعة الزقازيقفتوح، مركز التعليم املالتجارة الدوليةمرياندا زغلول رزق،  -21
 .3112الرياض، : دار املريخ ،االستراتيجية والوظائف والمشكالت: اإلدارة اإللكترونيةجنم عبود جنم،  -20
 .3111عمان، : ، الطبعة األوىل، دار صفاءاالقتصاد المعرفيهاشم الشمري وناديا الليثي،  -23
: ، الطبعة األوىل، دار جريرقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشريةاالهدى زوير وعدنان داود العذاري،  -22

 .3101عمان، 
، الطبعة آليات العولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربيهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،  -22

 .3101عمان، األردن، : األوىل، دار حامد للنشر والتوزيع
: دار األديب للنشر والتوزيع ، مناذج نظرية ومتارين، الطبعة األوىل،قتصاديات التجارة الدوليةازايري بلقاسم،  -27

 .3111وهران، 
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II-  والدوريات المجالت:  

، املعهد العريب 10 :، دورية جسر التنمية، العددالتجارة الخارجية والتكامل االقتصادي اإلقليميأمحد كواز،  -21
 .3114للتخطيط بالكويت، مارس 

، ، امللحق االقتصادي، جريدة املدى اليوميةالنمور اآلسيوية من دول فقيرة إلى دول صناعيةد مهدي عباس، إيا -25
  85http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=27: رابط، متوفرة على ال11/11/3100

نموذج الدول النامية " ASEAN( اآلسيان)رابطة دول جنوب شرق آسيا خالفي علي ورميدي عبد الوهاب،  -21
 .3114، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، "لإلقليمية المنفتحة

عن مركز ، دورية علمية ثقافية حمكمة تصدر نشأة وتطور مفهوم التنمية المستدامةضرار املاحي العبيد أمحد،  -24
 .3111التنوير املعريف، العدد اخلامس، شركة الدينونة للنشر، السودان، أفريل 

: ، جملة احلوار املتمدن، حمور اإلدارة واالقتصاد، العددسياسة االنفتاح االقتصادي ونتائجهعبد احلميد راشد،  -21
، http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82061: ، متوفر على الرابط3111نوفمرب  34،  0524

 .3102جانفي  11: تاريخ االطالع
، جريدة احلوار املتمدن، حمور اإلدارة تجربة النمور اآلسيوية والعوامل التي أدت إلى أزمتهاعبد الرمحن تيشوري،  -20

: ، متوفر على الرابط14/00/3117، بتاريخ 0252: واالقتصاد، العدد
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50006  

: ، متوفرة على املوقع10/03/3103، صحيفة االنتباهة، نظرية اإلوز الطائرعبد املاجد عبد القادر،  -23
 www.alintibaha.net/portal/الطائر-األوز-نظرية-35174/عبدالقادر-عبداملاجد-د.html  

، جملة الباحث، الوجه اآلخر: سياسة االنفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئةعبدوس عبد العزيز،  -22
 .3101العدد الثامن، 

: ، صحيفة احلوار املتمدن، العددت االقتصادية في الدول المتقدمة والناميةالتكتالفالح خلف الربيعي،  -22
 .03/11/3111: ، حمور اإلدارة واالقتصاد، بتاريخ3201

دور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية في السياسة الصناعية الجديدة في الجزائر إلى الهيكل كمال عايشي،  -27
 . 3114عدد السادس، ديسمرب ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، الالتصديري

، 03، جملة ااملنارة، اجمللد دراسة نظرية في المفهوم والمحتوى: التنمية المستديمةماجدة أبو زنط وعثمان غنيم،  -21
 .3111العدد األول، 

، جملة العلوم األقلمة في جنوب شرق آسيا في إطار نموذج اإلوز الطائرمبارك بوعشة واألخضر ديلمي،  -25
 . 3111دد العاشر، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اإلنسانية، الع

http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2785
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=82061
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50006
http://www.alintibaha.net/portal
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 . 231 ، مصر املعاصرة، العدددول العالم الثالث نيب مييالتكامل االقتصادي اإلقلحمسن حسن محزة،  -11

، جملة احملاسبة واإلدارة والتأمني، تقنيات واستراتيجيات التطبيق: التجارة االلكترونيةحممد بن أمحد السديري،  -24
 .3114جارة، جامعة القاهرة، مصر، ، كلية الت52العدد 

، 0442، على التكامل االقتصادي العربي ةياسيأثر العوامل الس م،يومصطفى عبد اهلل خش بشري ياهحممد ز  -71
 .0442، جوان 51 :العدد ة،يجملة شؤون عرب

، 101 :، صحيفة احلوار املتمدن، العددالتنمية الشاملة والتنمية البشريةمصطفى العبد اهلل الكفري،  -12
: ، متوفرة على الرابط3112، حمور اإلدارة واالقتصاد، 31/12/3112

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430   

، 37/12/3112، 107عدد ، صحيفة احلوار املتمدن، الالمخاض الصعب: منظمة التجارة العالميةمنذر خدام،  -11
: ، متوفرة على الرابط3112حمور اإلدارة واالقتصاد، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17379   

دين المحلي والعربي التداعيات على الصعي-السمات-المفهوم: العولمة االقتصاديةمنري احلمش،  -72
 .3111، سوريا، شتاء 20، العدد "حبوث اقتصادية عربية"، جملة االنكسار_

: ، جملة ابن رشد، اجلمعية العربية املستقلةالعولمة وغياب المشروع الحضاري العربيمهند ابراهيم أبو لطيفة،  -72
 .3110أملانيا، العدد الثاين، صيف 

، جملة معلومات دولية، ربيع منظمة التجارة العالمية نموذجا: دوليةالمنظمات االقتصادية الموسى الغرير،  -77
 .12 :، العدد3111

III- والمؤتمرات الملتقيات: 

دور التجارة االلكترونية وعالقتها بالتجارة الخارجية والمعوقات المالزمة لها أمحد خملوف، نور الدين حامد،  -71
عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية وإشكالية اعتماد : ، امللتقى العلمي الدويل الرابع حولفي الدول العربية

 :اجلزائر، يومي: املركز اجلامعي مخيس مليانة، عني الدفلى لية،عرض جتارب دو  –التجارة االلكرتونية يف اجلزائر 
 .3100أفريل  31-35

من منظور –دامة دور البعد األخالقي في تعزيز مقومات التنمية المستبضياف عبد املالك وعنرت بوتيارة،  -75
 12املة، يومي مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، جامعة ق: ، امللتقى الدويل حولإسالمي

 . 3103ديسمرب  12و

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17430
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17379
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اإلدارة الرقمية كإبداع في تسيير وتميز منظمات األعمال مع اإلشارة بودي عبد القادر، بودي عبد الصمد،  -11
، امللتقى الدويل حول اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات ي المنظمات العربيةلنموذج لإلدارة الرقمية ف

علوم التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية و   ،، جـامعة سعد دحلب، البليدة3101ماي  02 -03احلديثة، يومي 
3101. 

ة الدولية وتأثيرها على إشكالية ضبط المعايير البيئية في التجار بن عبد العزيز وعبد السالم خملويف،  سفيان -11
، امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات تنافسية االقتصاد الوطني الجزائري

اجلزائر، يومي : والتجارية وعلوم التسيري جبامعة ورقلة ديةالتنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، كلية العلوم االقتصا
 .3103نوفمرب  30و 31

، امللتقى الدويل التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائرحل صاحلي، صا -11
، اجلزء األول، احملور 3111أفريل  15/11 للتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة املوافق أليام

 .3111السادس، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
، املؤمتر العاملي الواقع، التحديات، اآلمال: التجارة االلكترونية في الدول االسالميةبن عابد العبديل،  ابدع -10

 .3117الثالث لالقتصاد اإلسالمي، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
مسامهتها و  ل االقتصاد الرقمي، امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظاالقتصاد الرقمي ومتطلباتهفاتح جماهدي،  -11

 .3115ديسمرب  2/7يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، يومي 

، املؤمتر إشارة خاصة للعراق: ةيئيخاص على اإلدارة الب زيالمستدامة مع ترك ةيالتنمسحر قدوري الرفاعي،  -11
 .3115 ة،يجامعة الدول العرب: لإلدارة ةينظمة العربامل ة،يالتونس ةياملنعقد يف اجلمهور  ةيئيالعريب اخلامس لإلدارة الب

IV- تالمذكرات واألطروحا: 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة نظام التجارة العادلة في االقتصادات المعاصرةأمل خريي أمني،  -12
رة على ، متوف3103مصر، : شعبة اقتصاد، املعهد العايل للدراسات االسالمية -املاجستري يف دراسات إسالمية

   http://www.alukah.net/culture/1085/47900: الرابط
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة التجارة االلكترونية وآفاق تطورها في البلدان العربيةرباعي أمينة،  -17

لتسيري، علوم التسيري، قسم علوم او  ية، كلية العلوم االقتصاديةنقود ومال: ماجيستري يف علوم التسيري، ختصص
 .3117 جامعة اجلزائر، اجلزائر،

http://www.alukah.net/culture/1085/47900
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دراسة قياسية على دول اإلتحاد : أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصاديرشاش عباسية،  -11
ملاجستري يف ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ا"UEMOA"االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا 

 .3115اجلزائر، : العلوم التجارية، جامعة اجلياليل اليابس، سيدس بلعباس
، رسالة مقدمة ضمن دراسة حالة الجزائر-رة االلكترونية في الوطن العربي عوائق تطور التجارشيد عالم،  -11

، ربية الربيطانية للتعليم العايلفرع جتارة إلكرتونية، األكادميية الع–متطلبات نيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال 
 .3101بريطانيا، : اململكة املتحدة

، مذكرة مقدمة قراءة في نظريات التجارة الدولية اللبرالية من واقع العالقات االقتصادية العالميةشايب ميينة،  -11
 .3112ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

رسالة ، دراسة حالة الجزائر –تطور التجارة الخارجية في ظل التحوالت االقتصادية الحالية شرفاوي عائشة،  -14
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، غري منشورة، ،  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري

3110. 
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ي الدول الناميةالتجارة الدولية فو  النموصواليلي صدرالدين،  -51

علوم التسيري، و  اقتصاد قياسي، جــامعة اجلــــزائر،  كلية العلو م االقتصادية: الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، فرع
 .3111العلوم االقتصادية، : قسم

في الجزائر في ظل تحديات التنمية  التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصاديةالعايب عبد الرمحن،  -12
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم والتجارية المستدامة
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 :الملخص

. يعترب االقتصاد الرقمي االقتصاد ما بعد الصناعي؛ فهو االقتصاد الذي يعتمد على تكنولوجيا املعلومات كأهم عنصر من عناصر اإلنتاج
نات  رغم أن فرتة ظهوره يسودها الغموض وااللتباس وال ميكن احلسم يف تاريخ حمدد يفصل بني الفرتتني إال أهنا ترجح فرتة منتصف عقد السبعي

الثورة التكنولوجية واملعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت اكتسبت التجارة الدولية أمهية ففي ظل ظهوره، ومن خالل . كنقطة بروز وظهور له
فتمت صياغة نظريات ومفاهيم جديدة تتماشى متزايدة، واختذ التبادل التجاري الدويل أشكاال وأساليب جديدة مل تكن معروفة من قبل؛ 

 . الت اهليكيلة اليت مست أسس التقسيم الدويل للعمل وغريت مسار املبادالت الدوليةوالتحو 

االنتقال من االقتصاد الصناعي إىل -ولعل الدول اليت كان هلا حصة األسد يف االستفادة من املرحلة االنتقالية للنظام االقتصادي العاملي 
هذه الدول مبثابة املعجزة؛ فقد استطاعت أن تنتقل من دول فقرية متخلفة إىل دول كانت جتربة . هي دول جنوب شرق آسيا -االقتصاد الرقمي

عاما، بل وختصصت دوليا يف أهم القطاعات االقتصادية املنتجة واألكثر فاعلية؛ قطاع اخلدمات  21غنية متقدمة خالل فرتة ال تتجاوز 
 . مع أكرب األقطاب االقتصادية سيطرة على التجارة الدولية هذا ما أّهل اقتصادياهتا لتخوض املنافسة. وتكنولوجيا املعلومات

لوجيا هذه الدول رغم افتقارها إىل املوارد الطبيعية إال أن استثمارها يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وتوجهها حنو التصنيع كثيف التكنو 
 .ولية وتفوقها باملنافسة على الصدارةواخلدمات التجارية، شكل الدفعة القوية لتدعيم وتنويع هيكل مبادالهتا الد

االقتصاد الرقمي، التجارة الدولية، هيكل املبادالت الدولية، التنمية املستدامة، التجارة العادلة، تكنولوجيا املعلومات  :الكلمات المفتاحية
 .واالتصال، دول جنوب شرق آسيا، رابطة األسيان

Abstract: 

Digital economy is an economy based on the information technology, as the most important element 

of production. Unless the uncertainty and confusion in concept's appearance period, it seems to be the 

mid-seventies as a point of its emergence. In light of its appearance, and through the information and 

communication technology revolution, International Trade has gained increasingly important, and took 

new forms and methods were not known before. This led to come into view new theories and concepts 

that consider the fundamental change in international division basics of labor, and the track of 

international trade in general. 

Perhaps the states that have had the lion's share of benefits in the transitional phase of the global 

economic system -the transition from an industrial economy to a digital economy- is the Southeast 

Asian countries. Their experience was a miracle; in a period not exceeding thirty years, they move from 

poor and least countries to rich and advanced countries, in addition to their internationally 

specialization in the most important produced and effective sectors of the economy; Services and 

Information Technology sectors. This was the push of their economies to compete the largest economic 

poles that have power over the International Trade. 

Despite the lack of these countries natural resources, but their investment in information technology, 

and their orientation towards technology-intensive manufacturing and business services, was a strong 

push to strengthen and diversify their international trade structure, and gave them advantages to 

compete for front. 

Key words: Digital Economy, International Trade, Structure of international trade, Sustainable 

Development, Equitable Trade, Information and Communication technology, Southeast Asia, ASEAN. 


