
  مقال: األول وعضالمو                 الجغرافيا               اآلداب شعبة         3102 الرئيسية الدورة    الباكالوريا

 : المقدمة 

اشتركت بلدان  لئن. المتمثل في البلدان المتقدمةتمثل األطراف بالنسبة إلى مركزه ن البلدان النامية جنوب المجال العالمي وتكو   

اقتصادي ومن مستويات فإنها ازدادت تمايزا نتيجة ما أحرزه بعضها من نمو  ،الجنوب في العديد من السمات االقتصادية والبشرية

 ماهي مظاهر عدم التجانس ؟ وماهي السمات المشتركة لبلدان الجنوب ؟ ف .تنمية بشرية

I –  السمات المشتركة لبلدان الجنوب : 

 .الجنوب في جملة من الخصائص البشرية واالقتصادية التي تميزها عن البلدان المتقدمة  تشترك بلدان

   :السمات البشرية -0

  :للسكان االساسية الحاجات تأمين على القدرة ضعف -

 ،% 71 التغذية نقص يعانون الذين السكان نسبة بلغت حيث لسكانها، الغذائية الحاجيات تأمين على عاجزة النامية البلدان أغلب بدت

 .للشرب الصالح الماء على نسمة مليار من أكثر يحصل وال التغذية، وسوء الجوع من نسمة مليون 088 من أكثر ويعاني

 خمسة بين النامي العالم بقارات نسبتها تتراوح والتي خاصة، الرضع وفيات ونسبة عامة الوفيات نسبة ارتفاع ذلك عن ويترتب

له بلغ الذي الوالدة عند الحياة أمل قصر لىإ ويفضي المتقدمة، بالبلدان عليه ماهي ضعافأ وعشرة  النامي العالم في سنة 66 معد 

 . 9882 سنة المتقدم بالعالم سنة 08 مقابل

 نشر يعيق ما وهو المتقدمة، بالبلدان عليه مما أرفع التزال األمية نسبة نإف النامية، البلدان بأغلب االتمدرس نسبة ارتفعت ولئن

 أساليب وادماج للتجديد االقتصادية المؤسسات جهود ويعرقل والمعرفة، اإلعالم مجتمع في وانخراطهم السكان بين الصحية الثقافة

 .التنافسية قدرتها في تزيد التي اإلنتاج

 .االساسية السكان حاجيات تأمين على عاجزةالجنوب  بلدان أغلب               

 : محدودية الدخل وانتشار الفقر –

سوى  ،سكان العالم 5/4التي يقطنها حوالي ، وبلدان الجنوب تتمتع البينما ، ثي الناتج الداخلي الخام العالميبلدان الشمال بثل تستأثر

سكان العالم  5/7يقارب  مليار نسمة أي ما 7.9ن أبل  ،لدى شرائح واسعة من السكانظاهرة الفقر  تفشىلذلك ت ،ه الثروةذه 3/7

 .9885سنة قل من دوالر امريكي واحد في اليوم أمدقع بالفقر اليعيشون وضعية 

 .البشرية  تواضع مستوى التنميةمدى و  I.D.Hمؤشر التنمية البشريةضعف             

 : مؤشر تنمية بشرية ضعيف اجماال  –

قطار العالم حسب مستوى ألتصنيف  برنامج األمم المتحدة للتنميةعتمده يوالذي  ،7و 8يؤكد مؤشر التنمية البشرية الذي يتراوح بين 

يضاهي البلدان  قطار الصناعية الجديدة واالقطار النفطية التي تتميز بمؤشراأل ستثناءباف ،الموقع الطرفي لبلدان الجنوب ،تقدمها

، وينحدر 8.640سوريا وفي  8.179تونس  في مثاللغ بي، إذ غلب البلدان الناميةفي أ امتوسطما يزال مؤشر ال هذا نإف ،المتقدمة

ل بلدان الساحمثل فريقيا جنوب الصحراء إية وبلدان شبه القارة الهندوآسيا الجنوبية بلدان  فيجدا  ةوضعيف ةضعيفإلى مستويات 

  .يفريقاإل

على انخفاض المؤشرات الثالثة المكونة له وهي الدخل الفردي ونسبة  بأغلب بلدان الجنوب هذا المؤشر يعب ر ضعف           

  .بضعف مستويات التنمية االقتصاديةبأغلب هذه البلدان  قترن ضعف مستويات التنمية البشرية كما ي .مل الحياة عند الوالدةأو ميةاأل

 : السمات االقتصادية  -3

 : ضعف القدرات االنتاجية  –



في مقارنة بالعالم المتقدم  اإلنتاجيةضعف قدراته يعب ر ذلك عن و % 47الناتج الداخلي الخام العالمي تتجاوز حصة الجنوب من  ال

 و التشغيلأام الناتج الداخلي الخلبلدان من حيث المساهمة في غلب اأمكانة الفالحة هامة في اقتصادات قد ظلت و. القطاعات الثالثة

صناعي فقد ارتبط بنشاط ال نتاجاالما أ .هي فالحة تقليدية ذات مردود ضعيفو ،(الخام بالبلدان االقل تقدما يالناتج الداخل 3/9)

فة الصناعية مساهمتها في القيمة المضا وبقيت ة،والضعيف ةالمتوسطوشمل المنتجات ذات القيمة المضافة  ،الشركات عبر القطرية

ول في القطاعين األ غير مؤثرالقطاع الخدمي ظل في المقابل . الصناعية في العالميمة المضافة من الق %31محدودة ال تتجاوز 

 .غير المهيكلة  األنشطةتغلب عليه فماتزال ، استيعابه نسبة هامة من النشيطين ورغم، ونما بمعزل عنهما والثاني

 .ةالعالمي المباالت المستوىانة متواضعة على الضعيفة سوى مك اإلنتاجيةلم تفرز هذه القدرات             

 : ضعف المساهمة في المبادالت العالمية  -

. (9882سنة  % 96) لمية للخدماتدفاق العاواأل( %32)دفاق العالمية للسلع األ فيمساهمة بلدان الجنوب  محدودية من خاللتبرز 

 هااتواردما أ ،ولية المنجمية والطاقية والفالحيةو متوسطة مثل المواد األأة ضعيفة ذات قيمة مضافمواد  وتهيمن على صادراتها

عجز الموازين التجارية  ، ويعكس ذلك تردي طرفي التبادل بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وتفاقمساساأفتشمل المواد الغذائية 

 .البلدان المتقدمة في مبادالتهام تحك  في النظام التجاري العالمي و اندماج دول الجنوب يةمحدودوهو ما يبرهن على   .لهذه األخيرة

 .ضحت من عوامل القوة والنفوذألتي حكم في التكنولوجيا اتبضعف قدرتها على ال لمعضلة االقتصادية لبلدان الجنوبتتعمق ا         

 : في التكنولوجيادرة بلدان الجنوب على التحكم في ق محدودية تتجلى مظاهر: محدودية القدرة على التحكم في التكنولوجيا  –

 .من المجموع العالمي %95تتجاوز  ذ الإ ،التكنولوجي والتطويري عف النفقات المخصصة للبحث العلمض -

صال خرها التكنولوجي في منتجات التكنولوجيا العالية السيما في تكنولوجيات االتأالدائم على تدارك ت بلدان الجنوب عجز -

 .االنتاجية واقتصاد االعالمالقوة حدى دعائم إضحت أواالعالم الحديثة التي 

 ،فتتعمق بذلك  تبعيتها التكنولوجية، اءات االختراع من العالم المتقدمد رخص وبرمما يجعلها تور  براءات االختراع  ضعف عدد -

 .العالم المتقدمالى  العلمية هاكفاءات مع تزايد هجرةخصوصا 

 : محدودية النفوذ العالمي -

د هذه هامشية عالمية مكانةتبوء دول الجنوب ل الطاقة االنتاجية إلى أفضت محدودية  المكانة في النظام االقتصادي العالمي، وتتأك 

جنبي من االستثمار األ %75تتجاوز  حيث ال ،في االستثمارات االجنبية المباشرةمحدودية مساهمة أغلب دوله   الهامشية من خالل

لبعض  القطرية رغم من بروز بعض الشركات عبر، والشركات عبر القطرية ذات النفوذ العالميبسبب غياب ، المباشر الصادر

تملك ، وولى في العالملشركات عبر القطرية الخمسمائة األقوى من اكبر واألالتزال بلدان الشمال موطن العدد األ ،بلدان الجنوب

ضعاف ما تملكه وتحققه نظيراتها أحقق حجم مبيعات يساوي خمسة صوال مالية وتأولى األ القطرية الخمسة والعشرين عبر هاشركات

 .المنتمية الى البلدان النامية

هذه  لكن تخفي ،في العديد من السمات البشرية واالقتصادية المشتركة التي تميزها عن البلدان المتقدمةبلدان الجنوب تشترك         

 .قتباينات عميقة ما انفكت تتعم   السمات

II - تجانس بلدان الجنوب  عدم: 

يضا من حيث التخصص واإلسهام في حركة وأ ،يزداد عدم تجانس مجموعة بلدان الجنوب من حيث مستويات الثروة والتقدم

  :قدرتها على مجاراة حركة العولمة إلى األصناف التاليةف تبعا لتفاوت نتائج سياساتها التنموية وتباين وتصن   ،العولمة

 :الصناعية الجديدة البلدان. 0

ن من  - ماليزيا وتايالندا واندونيسيا )ومن النمور اآلسيوية ( ية وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغالجنوب كوريا)التنينات اآلسيوية تتكو 

المتوسطة لتكنولوجيا تصدير منتجات ا)وقد تمكنت من إرساء أسس قاعدة صناعية متنوعة  .ومن البرازيل والمكسيك( والفيليبين

ضمن لها هذا النمو االقتصادي و .نموذج التصنيع الحاث على التصديرفي ظل  اقتصاديا مرتفعا ومتواصال حققت نمواو، (والعالية

 .التنمية البشرية ياتفي مستوتحسنا واضحا 

مق بسبب التبعية االقتصادية وعظلت هذه االقطار بلدانا نامية  ،وباستثناء كوريا الجنوبية التي تعد االقرب الى البلدان المتقدمة

 .نفوذها العالميلى تدعيم إتسعى  تينيةبأمريكا الال وتبرز ضمن هذه المجموعة البرازيل كقوة اقليمية، الفوارق االجتماعية والمجالية



 :البلدان النفطية -3

 ...(مثل فينزوال)ينية مريكا الالتأوبعض بلدان ( ...مثل الجزائر وليبيا ونيجيريا) اإلفريقيةغلب بلدان الخليج وبعض البلدان أ تشمل

عائدات بذلك  تحقق، و9885من انتاج النفط بالعالم سنة % 46 توف ر، وقد منظمة البلدان المصدرة للنفط غلبها ضمنأوينضوي 

نت .يفها لتحقيق التنميةظتوى لإ ىتسع مالية ضخمة  رت لسكانها ووف   ،تنمية بشرية عال نسبيا مستوىمن بلوغ  هذه االقطار وتمك 

ق التنمية االقتصادية بسبب التركيز على المشاريع الخدمية يتحقتوف ق في لم  غير أنها. رفع من بلدان الجنوبأناتجا داخليا خاما 

 ألسواقها في تبعية ن تعويلها المفرط على صادرا ت النفط جعلأكما . المشاريع ذات الجدوى االقتصادية االستهالك وإهمال علىو

 .لمحروقات ببلدان الشمالاستهالك ا

 :البلدان النامية ذات مؤشر تنمية متوسط -2

 يموقع وسط ي فيوه ،التونسيةومن ضمنها البالد ، وبتضم  مجموعة البلدان ذات مؤشر تنمية متوس ط العدد األكبر من بلدان الجن

  .بمقاييس بشرية واقتصادية متوسطة حيث تتصف ،تقدمابين البلدان الغنية والبلدان األقل  

بفضل اكتساح منتجاتها أسواق العالم  ،ا في االستفادة من العولمة مثل الصينهبعضها ضمن القوى الصاعدة نتيجة توفقيصنف و

امتالكها وفي العالم اقتصادية خامس قوة  باعتبارهاه من نمو اقتصادي هام ترغم ما حققو .خاصة بإفريقياونمو استثماراتها 

اقتصادية بصدد  وقوةآسيوية  قوة إقليميةنها تظل إف ،في مجلس األمن "الفيتو"النفض حق تمت عها وحتياطي هام من العملة الصعبة ال

   .وب افريقيا بدور القوة االقليميةما بالقارة االفريقية فتضطلع جمهورية جنأ .التكون مثل الهند

 :البلدان األقل تقّدما. 4

ن م % 77.5 وتضم   ،الساحل االفريقي وآسيا الجنوبيةبلدان فريقيا جنوب الصحراء ومثل بلدان إ ،بلدا إفريقيا 34بلدا منها  58ن تتكو 

الخام للفرد والفقر ونقص حيث يقترن ضعف الناتج الداخلي  ،تتسم بحصيلة تنمية بشرية واقتصادية هزيلة جداو .من سكان العالم

 ،عاليةإلى مستويات نسبة تداين ترتفع بها و ،من الناتج الداخلي الخام العالمي %7 سوى تحقق ال أنها، إذ بهشاشة االقتصاد، التغذية

ن اجمالي م %23مية ضعيفة جدا، لذلك تتحصل على وتبقى مساهمتها في التجارة العال ،تذبذب نسبة النمو االقتصاديمع 

 .وتفسر هذه الحصيلة بتعدد العقبات البشرية واالقتصادية والطبيعية  .جل التنميةأالمساعدات العمومية من 

 : الخاتمة 

والت التي شهدتها مختلف االقطار حلم تعد تستوعب الت ،لى عالم متقدم وآخر نامائية للمجال العالمي التي تقسمه إالبنية الثنن يبدو أ

لتو ،خالل ستينات القرن الماضي ت تتصف بهالسيما بلدان الجنوب التي فقدت التجانس الذي كان في نفس  ،"عوالم نامية"إلى  تحو 

  .بلدان الشمالمشابهة لمؤشرات بعض  بعض اقطارها مؤشرات فيهغدت الوقت الذي 
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 : التقديم 

الجصدول  بصز ي. التحصاد اووروبص ية لالصصاا القوة بص اقتصادية، ثالثة جداول احصائية ثابتة ونص،، تتلّقصق ربع وثائقأتشمل الدراسة 

ا اتنتصصاص الصصصاا   باتتحصصاد اتوروبصص  والانتصصن اللالميصصة سصصاة اوول  الماظمصصة اللالميصصة لّتجصصارة ، اقتطصصم اصصش ااشصصورا  1122تاصصوق

ص  الجصدول النصان  ارت صاا قيمصة الوي. وروسصتا  واصصادر اىصز وأ 1121حصائيا  التجارة اللالمية وا مؤشصزا  حصول الاصلا  وضق

 .وأوروسصتا  1122ااظمصة التلصاو  والتاميصة اتقتصصادية  اقتطم اش ااشورا ، 1121اتوروب  ساة د والبحث والتطويز باتتحا

وأقتطصصم اصصش ااشصصورا  ، 1112اتوروبصص  سصصاة باتتحصصاد فصص  اتقتصصصاد اختّصصم ااصصاام المؤساصصا   اوقصصع نالصصثالجصصدول ال ويبصصيقش

ص اواصيارا   صادة تصو ش اصاا ة الااصللة  اصا الصا، فيتاصاول أ .1122أوروستا   دور هصه  ويبصز   هصا وااّبلص   وروبيصة ويوضق

كتلتصل تطزح اجموا هه  الوثائق اظاهز القوة الصاا ية لالتحاد اووروبص  و. ف  المحافظة  ّى القوة الصاا ية التحوت  المجالية

   قصوة هصها  ص ق بشصزية وهيلّيصة تشصهد تحصوت  اجاليصة د صائم واسصتااد   لصى وروبيصة أ دولصة 12اقتصادي قوي ضم بص ة تدريجيصة 

التصصو ش فصص     صصادةفمصصاه  اظصصاهز القصصوة الصصصاا ية د واصصاه  د ائمهصصا البشصصزية والهيلّيصصة د واصصاهو دور  .القطصصا الصصصاا   اللزيصصق

 د  اووروب المحافظة  ّى القوة الصاا ية لالتحاد 

I  األوروبيمظاهر القوة الصناعية لالتحاد  ـ  : 

 : القوة االنتاجية الصناعية لالتحاد األوروبي -0

 

، رغصصم تقّقصص، حصصصتها فصص  التشصصنيل وفصص  الاصصاتم الصصداىّ  الخصصا  ورغصصم تّصصا اتتحصصاد اووروبصص  اصصاا ة قويصصةيم:  ضخخمامة االنتخخا  -

اص  الصلوبا  الت  واجهتها بل  قطا اتها ف  ظل احتداد الماافاة اوجابية،  الانصة  جّيصة بوأتهصا اصش الح صاظ  ّصى قصوة انتاجيصةتملق

 .بار ة  ّى الماتو  اللالم 

الا  ضخااة اتنتصاص الصصاا   اتتحصاد اووروبص  اصش تبصوة الانصة ازاوقصة : مكانة عالمية مرموقة للصناعة باالتحاد األوروبي -

 ذ هصيمش اتتحصاد اصة، ويتض  ذلا اش ىالل احتلار ناا هااة  اش اتنتاص الصصاا   اللصالم  واحصتالل ازاتصا  الميصة اتقدق  ، الميا

 1122سصاة  اتنتصاص اللصالم  لّ صوتذ 21/2كنز اصش وسصاهم بصل (%11.12) اتنتصاص اللصالم  لّاصيارا  5/2 اووروب   ّى أكنصز اصش

 .1121اش اتنتاص اللالم  لّمطا  اتاطاا   ساة   %22.25واحتلق فيهما المزتبة النانية  الميا، كما استحوذ  ّى 

 : القوة الصاا ية لالتحاد اووروب  ف  تبز : يةطاقة تصديرية عال -

  ّيها ااتجا  التلاولوجيا   هيما قدف ،ولئش تميق   هه  الصادرا  بالتاوا ،قيمة اادراتن اش الماتجا  الصاا يةارت اا 

 .1112ساة ( المزتبة النانية  الميا)اّيار يورو  112قيمتها والت  سجّ   مزت لةاللالية ذا  القيمة المضافة ال

 ف  الصادرا  الصاا ية  %2..2أهمية الحصة ف  المبادت  اللالمية لّماتجا  الصاا ية،  ذ ياهم اتتحاد اووروب  بـ

 .ف  المبادت  اللالمية لّماتجا  الصاا ية( المزتبة النانية  الميقا)اللالمية، وبلدق بهلا  زفا رئيايا 

 .وروبية ف  المبادت  اللالمية رغم تلدد الصلوبا  والماافاةاوو   ا ايد لّصاا ة             

 : تنّوع االنتا  الصناعي لالتحاد األوروبي -3

وفقق  ف  تجاو  الوباتها والتلقّم اع  تشمل اوجيال الصاا ية النالثةو ا ااتجاتهاتاوق باتتحاد اووروب   تتميق  القوة الصاا ية

را  الاوق اللالمية، وبز  ذلا اش ىالل   :تطوق

اا  الماافاة وحافظ   ّى الانتها أفإنها تملا  اش الصمود  ، اة الت   اشتهااورغم : ـ صمود صناعات الجيلين األول والثاني

 :البار ة ف  اتنتاص الصاا   اللالم ، سواة بالاابة  لى
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الحصة من الصادرات الصناعية  المطاط االصطناعي السيارات الفوالذ
 العالمية

 2001الحصة من االنتاج والصادرات الصناعية في االتحاد األوروبي سنة 



 انل اؤساة ) ادة التو يش والهيلّة واتندااص بيش الشزكا  اتوروبية   اتها ب ضل أ  ف  تجاو  حجن :الصناعات القديمة

 . اووروب  بملانتن كنان  أكبز ااتم لّ وتذ ف  اللالم بلد الصيشواحت ظ اتتحاد ، (ارسّور وايتال ستيل

 اافاة اللالمية المت ايدة وتبز  ضماها ااا ة الايارا  ب ضل ااتالك تملا  اش الصمود ف  وجن الم :صناعات الجيل الثاني

 لى جانا الصاا ا   ،(...ستزوا  ال زناية –لمانية وبيجو اواجمو ة فولا اقش )شزكا   بز قطزية قوية اتتحاد اووروب  

 . الليمياوية انل المطا  اتاطاا  ، جلّ  اتتحاد اووروب  ياتلثز بالمزتبة النانية  الميا

اتتحاد  ، نج بزاام البحث المشتزكةبلهمية ىااة، وب ضل  التلاولوجيا اللالية  ا ااتحظى ا: الجيل الثالث صناعاتبروز  -

را اطزدا وىااة ااها  ،اووروب  ف  تطويزها ّ  فزو ها تطوق الصاا ا  التلاولوجية الدقيقة انل التجهي ا  الطبية وسجق

تاافس بجدية الشزكا   (ارباص والصاروخ آريا )الصاا ا  الجوفضائية و...( سيمانس ـ نوكيا ـ اركاش) والبصزية واتتصال

الوتيا  )ناب  اقارنة بماافاين  تلاولوج ىز تلي ال يلان  اش  اا أ  اتتحاد اووروب غيز . حياناأوتت وق  ّيها  اوازيلية

 .ف  اجال الصاا ا  ات الاية والملّوااتية( المتحدة واليابا 

 اسصتاادا  لصىقادر  ّى التجديصد ويحظصى بملانصة بصار ة  ّصى الصصليد اللصالم  و زيق  اتتحاد اتوروب  قطا ااا   قوي           

 .د ائم هااة واتاو ة 

II - الدعائم البشرية والهيكلية : 

 : الدعائم البشرية  -0

 ب لل التوسقع التدريج  لالتحصاد اووروبص  اتااا القا دة الالانية باستمزاراست اد  القوة الصاا ية اش : سوق استهالكية ضممة -

ل  لى و  سوقا استهالكية  اّيار ساكش، 1/2ثالث قوة بشزية ف  اللالم بلكنز اش  ليتحوق ب ضل ارت اا ااتو  اللصي  تبلصا  ضخمةيمنّق

 (.يورو 22222حصة ال زد اش الااتم الداىّ  الخا  )ترت اا ااتو  الدىل 

ماصتو  ب ، فإنهصا تحظصىفزتهصا صالوة  ّصى و،  اقصة انتاجيصة  اليصةتمنقل الباية الالانية باتتحاد اووروبص   :يد عاملة عالية التأهيل -

سصاهم  سصاة، و .4و  5الالا  بالاابة لّ ئة اللمزية بيش  21/2تلويش الماتمز الهي يشمل حوال  وهمية الهيل جيد وك اةة  الية تل

 .ف  التزفيع ف  القدرة التاافاية لّمؤساا  اتوروبية الت  است اد  كهلا اش الحزكية المجالية لّيد اللااّة وحزية تاقّها

 : الدعائم الهيكلية  -3

اصش الاصاتم الصداىّ  الخصا ، تاصهم  %1بـ  ياتلثزذ   ،يحظى البحث اللّم  والتجديد التلاولوج  بملانة هااة :دور البحث والتطوير -

فين  ديصد ات صزام كالمؤساصا  وهياكصل البحصث القطزيصة والمشصتزكة فص  ا صار البصزاام ات اريصة لّبحصث والتطصويز ااهصا البزنصاام 

ص هصها الجهصد با .1112الاابع الهي اتطّق ااه  تصائم ايجابيصة تتجّقصى فص  ارت صاا حصصة اتتحصاد اووروبص  اصش بصزاةا  اتىتصزاا وتصوق

اجهودا  البحصث  ّصى القطا صا  اتسصتزاتيجية أبز هصا تلاولوجيصا     وتزكق  (.1110بزاةة اىتزاا للل اّيو  ساكش ساة  224)

 .ات ال  واتتصال قصد تدارك التلىز الهي يلانين اتتحاد اقارنة بالوتيا  المتحدة اتازيلية واليابا 

                 :في بناء القوة الصناعية لالتحاد األوروبيدور المؤسسات  -
 8002ة باالتحاد األوروبي سنة االقتصادي المؤسسات حول مؤشرات: بياني رسم                                          

 

   اصصش الاشصصيطيش وتاصصاهم % 22فهصص  تشصصنل  اصصش اجمصصوا المؤساصصا % 1.1الشصصزكا   بصصز القطزيصصة رغصصم انهصصا ت تمنصصل سصصو

واتنصدااص اصع الشصزكا  اتازيليصة ( بيجوصـ سصيتزوا )اش القيمة المضافة، وثبقت  الانتهصا ب لصل  مّيصا  اتنصصهار % ..2.بـ

دورهصا فص  أنشصطة البحصث والتطصويز وتاصاا  اسصتلمالها هصها  لصى جانصا  ،(سون  ـ ابزكاو  ) واليابانية ( كزاياالر ـ ديمالر)

 .اولوجيا  ات ال  واتتصال بما   ق  قدرتها التاافاية ود م حضورها  المياتل

 الاشيطيش وقد اكاب  الصاا ة ازونة  2/1القيمة المضافة و 1/2كنز اش أهمية المؤساا  الصنز  والمتوسطة الت  تااهم بل

 .وف  اتبتلار والتجديد التلاولوج  ة وتات يد ااها المؤساا  اللبز  ف  ا ار المقاولة الااند الية ف  ااتو  التشنيل 

 .انشطتهأ ادة تو يش يلمل  ّى المحافظة  ّيها بإكقوة ااا ية  المية  اووروب  زو  اتتحادب            
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 القيمة المضافة التشغيل  النسبة من مجموع المؤسسات

 المؤسسات الكبرى

 الممؤسسات الصغرى والمتوسطة



III مثال صناعة السيارات : عادة التوطن في المحافظة على القوة الصناعية لالتحاد االوروبي إدور  ـ. 

 :مجاالت إعادة التوطنـ  0

اجصزق  اهصا واصا ي ،شزو  الماافاة ف  الاصوق اللالميصة فص  ظصل اللولمصةى التلقّم اع التنيقز الماتمز لتلدق قدرة الصاا ة اووروبية  ّ

اش أبز  د ائم قوتن الصاا ية، وقد تملقش القطاا الصاا   اصش لالمية وتصا د الماافاة اوجابية، وسواق الااش ان تاح ات ايد  ّى 

 : رئيايا  تجاهات    ادة التو ش ا ديد فزو ن ىااة ااها ااا ة الايارا  داىل اتتحاد أو ىارجن، وشمّ  اجا  ادة تو يش 

  مل أيضصا وشص اآلسصيويةالصصاا ية الجديصدة انصل التاياصا  والامصور  واوقطصارالصصيش كقصوة اصا دة  وىااصة ااهصاالقارة اآلسصيوية

 .قطارا اا دة غيز آسيويةأ

  ّصى اتسصتنمارا   احهصاان تولى اقتصاد الاصوق ة انتقال اقتصادي اش اتشتزاكية  الشزقية والوسطى الت  تمز ب تزبّدا  اوروبا 

 1112، وانضم  اللديد ااها  لصى اتتحصاد اووروبص  بلصد اسصتلمال المزحّصة النانيصة اصش التوسصيع الخصااس سصاة اتجابية المباشزة

 .(بولونيا وتشيليا وسّوفاكيا)

 : عادة التوطن إمزايا  - 3

صص    صصادة التصصو يش حصصالق ناجلصصا لتجصصاو  الصصصلوبا  التصص  اصصزق  بهصصا  أاصصا  تشصصبقع سصصوق أوروبصصا النزبيصصة واحتصصداد الماافاصصة اللالميصصة، انّق

  : ة الايارا ، وذلا باتست ادة اشالمؤساا  الصاا ية اووربية ىااة ااها ااا

 صادة  اجصات   موااصال ، ولمصا تتاصم بصن التاافاصية باتسصت ادة اصش شصبلا  الاقصل والالضنط  ّى تلاليم اتنتصاص وتحاصيش القصدرة  -

جورها سواة بالاابة  لى البّدا  الصا دة واوقطار الصاا ية الجديدة بشزق وجاوب شزق ّيد اللااّة وانخ اض أالتو ش اش وفزة ل

ث تصاخ   اوجصور  لصى ثّصث اصا هص   ّيصن بصدول اتتحصصاد أو بالااصبة  لصى او صزام الشصزقية والوسصطى لالتحصاد اووروبص  حيص ،آسصيا

 . النزبيةوالشمالية 

طّا المحّ ،  ذ أكاا   ادة التو ش الماتجا  الصاا ية اووروبية قدرة فائقة  ّصى التصلقّم اصع اتطّبصا  لتلقّم اع ىصوايا  الا -

 لتشصلق  اجات  التصو قش الجديصدة وأابح . هولة  ليهاوالقا  شزكا  ااا ة الايارا  انال اش الا اذ باوالمحّية اتسواق اللالمية 

 .بها تحاش ااتو  اللي وسواقا استهالكية  زيضة ب ضل التااا  الماتمز لّدىل ال زدي أ

الشزكا  الصاا ية اووروبية ف  قطصاا اصاا ا  الاصيارا   است اد :اتست ادة اش الجها  الصاا   الموروث والجوار الجنزاف  -

لصى ية، هصها باضضصافة  المزحّصة اتشصتزاكالموروثصة  صش ووقطصار أوروبصا الوسصطى والشصزقية التقاليصد الصصاا ية المتياصة  اش وغيزها

صز انضصمااها لالتحصاد اووروبص  وانصدااجها وروبا النزبية وأقطار أوروبا الشزقية والوسطى ا قطاربيش أالجنزاف   جوارال والصهي ياق

  .فين

 : الماتمة 

ة الصاا ية لالتحاد اووروب تلمش أهمية  التص   البشصزية والهيلّيصة د ائمالصاوسس وبل  توضي  و الوثائق ف   بزا ها لمظاهز القوق

ت  المجالية انبا    ّى ااا ة الاصيارا  ـ سصواة  ّصى  االصاا ية ـ اقتصز  فيه أنشطتها ادة تو يش بل  و  ّيها، وبيا  التحوق

، اصع شصزو  اللولمصة والماافاصة التصلقّم ّصى ولئش بزهش كل ذلا  ّى قدرة الصاا ة اووروبيصة . ااتو  المجال اللالم  أو اتقّيم 

        .الصلوبا  الت  تواجن هها القطاا ت يخ    ذلا  ت أ
        

 

 


