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Lemoine f. et autres, assembly trade and technology transfer :   

 the case of china world devlopment vol 32 n° 5 2004 et omc 2006 

 
 
  

 :الوثيقة الثالثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المطلوب

 .اىَعطٍاخ اإلدصائٍح اىىاسدج فً اىجذوه إىى ٍثٍاُ ٍْاسة دىه .3

 :ىجغشافٍح اىراىٍحاسرخشج ٍِ اىىثائق اىَعطٍاخ ا .3

 ٍِ 2005وصف تٍْح اىصادساخ اىصٍٍْح سْح : اىىثٍقح األوىى 

  ٍظاهش قىج االقرصاد اىصًٍْ واىعىاٍو اىَفسشج ىها:  اىثاٍّحٍِ اىىثٍقح 

 اىرذذٌاخ اىرً ذىاجه االقرصاد اىصًٍْ : حىثٍِ اىىثٍقح اىثا 

 وذاخ فً اىرٍَْح اىثششٌح تاىثشاصٌو ، أمرة فقشج ذثشص فٍها ٍظاهش اىرفاتاسرثَاس ٍنرسثاذل اىَعشفٍح .3

 اىراسٌخ : ثاٍّا 
 دسة اخرٍاسك فً أدذ اىَىضىعٍِ اىراىٍٍٍِقاال ذاسٌخٍا أمرة 

 :اىَىضىع األوه 

ل ٍِ ىواجه اىَغاستح االدرالىٍِ اىفشّسً واالسثاًّ تأشناه ٍخريفح ٍِ اىَقاوٍح إىى دٍِ دصىه اىَغشب عيى اسرقالىه ثٌ اسرَش اىْضاه تعذ ر        

 أجو اسرنَاه اىىدذج اىرشاتٍح 

 :ديو اىَىضىع ٍثٍْا

  إىى ّهاٌح األستعٍٍْاخ، 4334طثٍعح اىْضاه اىزي ٍٍض اىَشديح اىََرذج ٍِ سْح 

  واىرً أفضد إىى اسرقالىه واسرنَاه ودذذه اىرشاتٍح4353أهٌ اىرطىساخ اىرً عشفها اىَغشب ٍْز سْح ،. 

 : اىَىضىع اىثاًّ

ٍِ اىجضائش وذىّس ٍِ ذذقٍق االسرقاله تعذ سيسيح ٍِ اىرضذٍاخ واىَىاجهاخ ضذ سيطاخ االدراله سىاء تاسرعَاه اىىسائو ذَنْد مو          

 .اىسيٍَح و اىذتيىٍاسٍح أً تاىنفاح اىَسيخ 

 :ديو اىَىضىع ٍثٍْا  

  خاله اىثالثٍٍْاخ،ىريل  أهٌ اىرذىالخ اىرً عشفرها اىذشماخ اىىطٍْح 

 شفرها ٍْز تذاٌح األستعٍٍْاخ واىرً أفضد إىى دصىه ذيل اىذوه عيى االسرقاله اىراًأهٌ اىرطىساخ اىرً ع . 

 

 

 

 الهسبة من الصادرات المواد

 %3 المواد الفالحية

 %4 المعدن ومصادر الطاقة
 %46 والمعدات اآلالت

 %47 المواد مصهعة وهصف مصهعة
 %100 المجموع

االقتصادي السريع مع على امتداد العقدين الماضيين كانت الصين قد أصبحت بمثابة ورشة التصنيع للعالم فقد ترافق النمو " 

 .التراجع الحاد في معدالت الفقر وتحسن مؤشرات التنمية البشرية ومع ذلك فإن الصين معرضة لمخاطر تغير المناخ بشكل كبير 

درجة مئوية فوق  0و 1.1أن تتراوح الزيادة في متوسطات درجات الحرارة في الصين بين  0202ومن المتوقع بحلول عام   

وفي بلد شديد االتساع كالصين ويغطي أقاليم مناخية عديدة، سوف تأتي اآلثار معقدة  1662 – 1691الزمنية مستويات الفترة 

ومتنوعة ومع ذلك تتنبأ تقارير التقييم الوطني للتغير المناخي بمزيد من الجفاف وانتشار الصحاري وقلة موارد المياه وتشير 

ويواجه جميع ...  0202بالمائة بحلول عام  12والذرة والقمح سوف يتراجع بمقدار التوقعات الخاصة بالزراعة إلى أن إنتاج األرز 

مليون نسمة خطر الفيضانات كما كان ارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة الموجات األعاصيرية  11سكان شنغهاي البالغ تعدادهم 

 .قد وضعت مدينة شنغهاي الساحلية على قائمة الخطر

Cai 2006 ;O’Brien 2007 ; People’s Republic of China 2007 ; Shen and Liang 2003 

 

 

في مجال  1669احتلت الصين المرتبة األولى في العالم منذ عام "... 

إلى تشجيع االستثمار األجنبي ... ولقد اتجهت... المنتجات الصناعية األساسية

اقتصادية باعتباره وسيلة إلعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق تنمية 

شاملة وحرصت الدولة أن تتجه االستثمارات في مسار استراتيجية التنمية 

ويفيد تقرير البنك الدولي بأن ... والتحديث مع التركيز على الكفاءة النوعية

الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد في العالم بعد الواليات المتحدة 

تسعينيات الوجهة الثانية عالميا األمريكية واليابان وبأنها غدت منذ بداية ال

لالستثمارات الدولية بعد الواليات المتحدة األمريكية ولكي تستكمل عملية 

حرصت الصين على االنضمام ... اندماجها في االقتصاد العالمي على نطاق واسع

إلى منظمة التجارة العالمية وتعتبر الصين أن هذا االنضمام هو بابها الجديد 

والتحديث والمنافسة في السوق العالمية وفي مواجهة التكتالت  لمتابعة التقدم

  ..."االقتصادية الحديثة
 جامعة تشرين سوريا" تجربة الصين في مواجهة العولمة"عبد الرحمان تيشوري 

 

 




