
 

 

  

 تنظيم المجال العالمي في اطار العولمة

 .المجال العالمي ھو مجال شاسع تنتظم في إطاره الع/قات ا�قتصادية و ضمنھا التجارية بين دول العالم  :مقدمة

  ما ھي عناصر و معايير تنظيم المجال العالمي ؟ -

  ما ھي مؤھ/ت و مظاھر تفوق الثالوث العالمي ؟ -

  و معيقات اندماجھا في العولمة ؟  مستويات ومقومات دول الجنوب ؟، ما ھي -

  ما ھي أنواع الترابطات بين المجا�ت العالمية في إطار العولمة ؟ -

  :عناصر تنظيم المجال العالمي والمعايير المتحكمة فيه  -1

  :ينقسم المجال العالمي إلى ث/ث مجا�ت رئيسية ھي  -1

  :المجا�ت المتحكمة في العولمة  *

  :وتشمل مجموعتين من الدول ھمــا 

  واليابان الو�يات المتحدة اBمريكية وا�تحاد اBوربي : دول الثالوث العالمي  -

و أسCCتراليا ونيوزيلنCCدا و روسCCيا و بلCCدان أوربCCا  كنCCدا :  )ھCCامش الثCCالوث العCCالمي ( المتقCCدم  بCCاقي العCCالم  -

  .الشرقية 

  :مجا�ت المندمجة في العولمة ال* 

  :وتنقسم بدورھا إلى نوعين 

  .البلدان الصناعية الجديدة ، و القوى ا�قتصادية الصاعدة : مجا�ت مندمجة ومستقلة اقتصاديا  -

الCCدول المصCCدرة للبتCCرول ذات ا�قتصCCاد الريعCCي ، و بعCCض البلCCدان :  مجCCا�ت مندمجCCة تابعCCة اقتصCCاديا -

  .ونسو ت النامية كالمغرب

  :وتنقسم أيضا إلى قسمين  :المجا�ت المھمشة*

  .البلدان اBكثر تخلفا في العالم و تتمركز في إفريقيا السوداء : مجا�ت ذات اقتصاديات ھشة -

  .في مقدمتھا العراق والسودان وأفغانستان : مجا�ت تعاني اضطرابات داخلية -

  :معايير تنظيم المجال العالمي  -2

. القCرار يقصد بالمركز دول الشمال المتقدمة التي تحتكر الثروات ا�قتصادية وتمتلك سCلطة : المركز والھامش  -

  .الھامش فيعني دول الجنوب النامية التي تعاني من التبعية على جميع المستويات  أما

وقCد كانCت الCدول . تخصص كل بلد في إنتاج المواد التي يتوفر فيھا علCى ميCزة تفاضCلية  :التقسيم الدولي للعمل  -

. مختصة في الصناعة بينما كانت الدول النامية مختصة في الف/حة واسCتخراج المعCادن ومصCادرالطاقة  المتقدمة

  .غير أن ھده المعطيات عرفت تغييرات عامة في العقود اBخيرة

  .يقصد به القيمة المضافة لSنشطة ا�قتصادية لبلد معين داخليا وخارجيا) : أو ا�جمالي ( م الناتج الوطني الخا -
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  .حاصل قسمة الناتج الوطني الخام على عدد السكان = الدخل الفردي  

 والصCحة )التمCدرس ، اBميCة( التعلCيم – الCدخل الفCردي:ويCربط بCين ثC/ث مسCتويات ھCي:مؤشر التنمية البشرية -

  ).أمد الحياة الوفيات،(

 دول الثالوت العالمي: المجا�ت المھيمنة في إطار العولمة  -2

  :مؤھ/ت المجا�ت المھيمنة  -1

واسCCتفادة أمريكCCا  19تمثلCCت فCCي انطCC/ق الثCCورة الصCCناعية اBوربيCCة مCCن أوربCCا فCCي القCCرن : مCCؤھ/ت تاريخيCCة  -

الشمالية من استقبالھا للمھاجرين وبروز اليابCان كقCوة اقتصCادية جديCدة بعCد ا�صC/حات ا�قتصCادية وا�جتماعيCة 

  .  والسياسية التي اقترنت بثورة ميجي

  .حيث تسيطر دول الثالوث العالمي على أكثر من ثلثي حجم ا�ستثمارات في العالموفرة رؤوس اBموال  -

حيCث تتضCافر جھCود كCل مCن الدولCة والشCركات والجامعCات والمعاھCد :  ا�ھتمام بالبحث العلمCي والتكنولCوجي  -

  .العليا

فCع وعCدد السCكان الضCخم، تتمثل في وجود السوق ا�ستھ/كية المرتبطة بالدخل الفCردي المرت: مؤھ/ت بشرية  -

  .با�ضافة إلى وفرة اليد العاملة المؤھلة الوطنية واBجنبية

  .تطور شبكة المواص/ت و وسائل ا�تصال -

  :مظاھر تفوق المجا�ت المھيمنة  -2

رغCCم أن دول الثCCالوث العCCالمي � تضCCم سCCوى نسCCبة قليلCCة مCCن سCCكان العCCالم، فإنھCCا تھCCيمن علCCى حصCCة كبيCCرة مCCن 

  :العالمي ويتجلى ذلك في النقط ا�تية ا�قتصاد 

  .احتكار نسبة عالية من ا�نتاج العالمي للصناعة والف/حة -

  .السيطرة على المباد�ت الدولية وعلى اBسطول التجاري والمعام/ت المالية والنقدية -

  :باقي المجا�ت حسب درجة اندماجھا في العولمة -3

  :والمجا�ت السائرة في طور ا�ندماج المجا�ت المندمجة في العولمة  -1

تصنيعا سريعا جعلھا منافسCا   وعرفت ا�ق/ع ا�قتصادي منذ الستينيات ، دول شھدت: الدول الصناعية الجديدة* 

  ) .سنغافورة  –ھونغ كونغ  –طايوان  –كوريا الجنوبية ( بالتنينات اBربعة  وتلقب . الكبرى خطيرا للدول

 دول دخلت مرحلCة التصCنيع فCي العقCود اBخيCرة ، و يقCوم اقتصCادھا علCى تصCدير: لصاعدة القوى ا�قتصادية ا* 

  .من أھما الصين و الھند و البرازيل. ا�ستھ/كية و بعض الثروات الطبيعية   المصنوعات

يعCCي دول يعتمCد اقتصCCادھا علCى إنتCاج وتصCدير البتCرول والغCاز الطب: الCدول النفطيCة أو ذات ا�قتصCاد الريعCي * 

  .وبالتالي تعرف نھضة اقتصادية ، لكنھا في نفس الوقت تواجه مشكل ضعف مؤشر التنمية البشرية

مصCر، وتتميCز بنمCو متوسCط لكنھCا تعCاني مCن  –تCونس  –من بينھCا المغCرب : الدول النامية أو المتوسطة النمو* 

  .اقتصادية واجتماعية  مشاكل 



 

 

العCالم فقCرا حيCث تعCاني مCن مشCاكل  نوتعتبCر أكثCر بلCدا. يقيCا السCوداء وتتجمع أكثر في إفر: الدول اBقل تقدما * 

  . واجتماعية متعددة با�ضافة إلى الكوارث الطبيعية  اقتصادية

  :اندماج دول الجنوب في العولمة و معيقاته مقومات  -2

  :تمتلك دول الجنوب بعض مقومات ا�ندماج من أبرزھا *

  تكاليف ا�نتاج انخفاض وفرة اليد العاملة وضعف اBجور مما يؤدي إلى -

وجود المناطق الحرة والمناطق ذات ا�متيازات الجبائية التي تطبق فيھا سياسة تخفيض أو إلغاء الرسCوم  -

  .الجمركية والضرائب بھدف استقطاب ا�ستثمارات 

  .نتجات ف/حيةمعادن ومصادر الطاقة وم: وفرة الثروات الطبيعية  -

  .من سكان العالم  80%  تواجد -

  :تحد عدة معيقات من اندماج دول الجنوب في العولمة في طليعتھا * 

  .ضعف مؤشر التنمية البشرية والدخل الفردي -

  .ارتفاع نسبة البطالة والفقر واBمية -

  .شدة الفوارق ا�جتماعية -

  .مشكل سوء التغذية ونقص التغذية -

  حدوث اضطرابات وحروب أھلية في بعض الدول -

  .حدوث كوارث طبيعية في بعض البلدان -

  :بين المجا�ت العالمية في إطار العولمة ) الع/قات( الترابطات  -4

  :ترابطات اقتصادية  -1 

وجنCوب  غربيCة، دول أوربا ال: تتم أھم المباد�ت التجارية بين أربع تكت/ت اقتصادية ھي : المباد�ت التجارية * 

في المقابل ترتبط أوربا الغربية تجاريا بكل من إفريقيا والشCرق . شرق آسيا ، وأمريكا الشمالية ، وأمريكا ال/تينية

  .اBدنى واBوسط

و تتمركز بدول الشمال وخاصة دول الثالوث العCالمي حيCث القCوة الشCرائية : ا�ستثمارات المباشرة في الخارج * 

  .الدول الصناعية الجديدة الثانية وتأتي في المرتبة. ت ا�دارية والجمركية والجبائية مرتفعة والتسھي/

  :ترابطات ديمغرافية  -2

  .تشكل دول الجنوب مصدرا لليد العاملة وبالتالي تسود الھجرة الخارجية سواء منھا القانونية أو السرية -

  .سكان العالم ولھذا تشكل سوقا استھ/كية بالنسبة لمنتوجات دول الشمال 4/5تضم دول الجنوب ما يناھز  -

  .يكرس تنظيم المجال العالمي تزايد الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب :خاتمة

 



 

 

  

 


