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ـ  عالم اقتـصادية خيران من القـرن العـشرين بحـدوث تغيـرات           لقد اتسم العقدان األ    ة أدت إلـى    ي

 المتبـادل وأكـدت علـى عالميـة الـسوق بحيـث تزايـدت حركـة                 االقتصادي االعتمادخلق المزيد من    

 بك بـين مختلـف النـشطة      ا الموال على نحو هائل وزادت درجـة التـش         ورؤؤستصدير السلع والخدمات    

 المتبادل ما أسفرت عنـه تحـوالت عقـد التـسعينات مـن              االعتماد نحو   االتجاهوقد عمق هذا     االقتصادية

 الخارجية التـي فتحـت البـاب واسـعا أمـام كافـة البلـدان المتقدمـة والناميـة              اتفاقيات تحرير التجارة  

  .  العالمياالقتصادللممارسة المزيد من االندماج في 

ن يعـيش بمعـزل عـن العـالم الخـارجي           أوإمكانياتـه    مهما كانت مـوارده      اقتصادألي  وال يمكن   

 بحاجة إلى تصريف فائض إنتاجه نحو العالم الخارجي كما أنه بحاجـة إلـى اسـتيراد فـائض إنتـاج                     وفه

ـ            الـذي يـربط الـدول ببعـضها وتكـون           يالدول األخرى مما يجعل التبادل التجـاري الـشريان األساس

، إن اتـساع نطـاق      واالسـتيراد مكـن الـدول مـن التـصدير         التجارة الخارجية هي القناة الرئيسية التي ت      

التبادل الدولي من خالل إتباع سياسة حريـة التبـادل يعمـل علـى زيـادة قـدرة الدولـة علـى إشـباع                        

   . االقتصاديةحاجات سكنها وبالتالي الرفع من مستوى رفاهيتها 

بـسبب انخفـاض     هـدف تـسعى لبلوغـه كافـة الـدول الناميـة              االقتـصادية ويعد تحقيق التنمية    

 فإنه يمكن تصور مدي الـدور الـذي تلعبـه التجـارة الخارجيـة               يل وبالتا معدالت الدخل والناتج القوميين   

 في هذه الدول وذلك مـن خـالل مـا تـوفره مـن العمـالت  الـصعبة الالزمـة                      االقتصاديةفي التنمية   

 بـصفة عامـة وخاصـة       عاتالمـدفو ميـزان   لتمويل الواردات الضرورية لتنفيذ البرامج التنموية وتغذية        

  . الميزان التجاري

 رفاهيـة المـواطن والرفـع مـن مـستوى معيـشته وتقـديم               لـى إ تهدف   االقتصادية التنمية   لكونو

 لتـي   االقتـصادي مختلف الخدمات العمومية مما يعني أن التجارة الخارجية تتوقف علـى مرحلـة النمـو                

تـأثر النفقـات واألسـعار النـسبية بـين مختلـف            يجتازها البلد ومما يتوفر عليه من مزايا مكتسبة حيث ت         

دول العالم بمدى التقدم التنموي الـسائد حيـث تعتبـر التجـارة الخارجيـة بـين البلـدان متغيـر تـابع                       

   . االقتصاديةللسياسات التنموية لمختلف البلدان ومستوى تنميتها 

 فـي البلـدان الناميـة       االقتـصادية إن وجود عالقة ارتباط قوية بين التجـارة الخارجيـة والتنميـة             

 فـي هـذه البلـدان ويـدل     االقتـصادي يعكس في الواقع قوة تأثير التجارة الخارجية على مستوى النـشاط        
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 لـيس ذاتيـا وإنمـا يعتمـد علـى عوامـل             البلـدان هـذه    فـي    االقتـصادية التنمية  أن تحقيق   أيضا على   

ـ             ى حـد كبيـر علـى مقـدرتها فـي           خارجية، وهو ما يجعل قدرة هذه البلدان على تحقيق التنمية تعتمد إل

  . ها اتإيجاد توازن في ميزان مدفوع

ـ وموريتانيا كغيرها من الدول النامية تلعـب التجـارة الخارجيـة فيهـا دورا محوريـا                  ي تنميتهـا   ف

 راتااالسـتثم  مـن خـالل تعزيـز الـسوق الداخليـة باإلضـافة إلـى مختلـف                  واالجتماعية االقتصادية

دمات للمواطنين هذا فضال عـن دورهـا فـي حركـة ميـزان المـدفوعات                الخارجية التي تقدم السلع والخ    

  : وذلك ما نستوضحه من خالل طرحنا للتساؤل الرئيسي التالي

  : اإلشكالية الرئيسية •

  :  في البلدان الناميةاالقتصاديةما هو أثر التجارة الخارجية في تحقيق التنمية 

  : ئلة التاليةلإلجابة على هذا التساؤل يمكن أن نطرح عملية األس

   ؟  ماهية التجارة الخارجية، أهدافها، آلياتها– 1

   ؟ مؤشراتها، أهدافها االقتصادية ماهية التنمية – 2

هل تتوافق قواعـد الجـارة الخارجيـة مـع متطلبـات التنميـة االقتـصادية فـي البلـدان                     -3

  النامية؟

  في موريتانيا ؟كيف تساهم التجارة الخارجية في ترقية التنمية االقتصادية  – 4

  : الفرضيات * 

  .  أداة أساسية لالستفادة من التخصص والتقسيم الدولي للعملالخارجية تعتبر التجارة – 1

  .المبادالت التجارية الخارجية مؤشر للنمو االقتصادي والتنمية االقتصادية  -2

 التنميـة    للمبـادالت التجاريـة الخارجيـة فـي عمليـة          وظح مل  يوجد دور إيجابي وإسهام    – 3 

  . االقتصادية في البلدان النامية

 مـن خـالل تنميـة وتطـوير تجارتهـا           االقتصادي حققت موريتانيا نموا وتحسنا في األداء        – 4

  .الخارجية

  : أهمية الموضوع * 

  :  أهمية من يستمد هذا الموضوع
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  الدور المتعاظم الذي تضطلع بـه التجـارة الخارجيـة فـي البلـدان الناميـة بـصفة عامـة                    -

صـالح  عمـق مـع التطبيـق الواسـع لبـرامج اإل           الـذي ت   االقتـصادي  االنفتـاح وخاصة في ظـل     

ت الجـات ومنظمـة     سياسات تحرير التجارة الخارجيـة فـي إطـار اتفاقيـا           وما قادت إليه     االقتصادي

  . التجارة العالمية

 وسـائل   تهيـئ تجارب بعض الدول النامية من أن سياسة تـشجيع الـصادرات كخيـار تنمـوي                 -

  . التنمية على نحو األفضل

  : أهداف الموضوع* 

  : في ضوء ما تقدم فإن جوهر هذه اإلشكالية ينصب حول 

 فـي البلـدان الناميـة وموريتانيـا علـى           االقتصاديةتحليل العالقة بين التجارة الخارجية والتنمية        -

 . وجه التحديد

  : علومات المتاحة في هذه البلدان تحديد نوعية هذه العالقة وذلك في ضوء البيانات والم-

  : الموضوع اختياردوافع * 

  :  هذا الموضوع الشائك والمتشعب إلىاختيارتعود دوافع 

 انطالقـا لت تطرح نفسها عند الحديث عن التجـارة الخارجيـة للـدول الناميـة وذلـك                 ظ خلفيات   -

  .  السياسيتقاللاالس أو مرحلة ما بعد االستعماري ذلك في الماضي من واقعها سواء تمثل

أهمية وحساسية هذا الموضوع فـي البلـدان الناميـة وخـصوصا فـي موريتانيـا ألنـه يـشكل            -

  . الوطني باالقتصادقضية وظنية تتعلق 

   : المستخدمالمنهج * 

 الموضـوع مـن      هـذا  طبيعـة للتحقيق هذه الدراسة فإننا سنعمد على المـنهج الوصـفي لمالئمتـه             

 والتطورات في مجـال التجـارة الخارجيـة وكـذلك وصـف خـصائص               خالل التطرق لمختلف المراحل   

 واآلثـار المتوقعـة علـى    جالنتـائ  الموريتاني باإلضـافة إلـى المـنهج التحليلـي السـتخالص         االقتصاد

  . اقتصاديات البلدان النامية 

  : الدراسات السابقة* 
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بقة المتعلقـة   في إطار إعداد إشكالية هذا لبحـث قمنـا بـاإلطالع علـى بعـض الدراسـات الـسا                   

  : ببعض جوانب هذا الموضوع على النحو التالي

 العلـوم أطروحـة ة الـدكتوراه فـي        وهـي   النمو والتجـارة الدوليـة فـي الـدول الناميـة،             – 1

  . صوالحي صدر الدين  للطالب2006 – 2005 جامعة الجزائر، من قتصاديةاال

 جامعـة   مـن ،  االقتـصادية لـوم   فـي الع  ماجـستير   مـذكرة   ،  االقتصاديةتوزيع الدخل والتنمية    – 2

  . على عيشاوي  للطالب2007 – 2006محمد خيضر بسكرة، 

 مـن  االقتـصادية مذكرة ماجـستير فـي العلـوم          الوطني االقتصادتأثير التجارة الخارجية على     – 3

  .  بروك داودي للطالب2008 – 2007جامعة محمد  خيضر بسكرة 

الماجـستير  مـذكرة   الد النامية خـالل عقـد الثمانينـات          بالب االقتصاديةالتجارة الدولية والتنمية    – 4

  . محمد حشماوي  للطالب، جامعة الجزائراالقتصاديةفي العلوم 

الماجـستير فـي العلـوم      للطالـب    ، حالة الدول الناميـة،       االقتصاديةالتجارة الخارجية والتنمية    – 5

  . باشي أحمد  للطالب،1986، جامعة الجزائر، االقتصادية

  : ث خطة للبح* 

  :  فصولةثالث هذا الموضوع إلى تقسيمفي ضوء ما تقدم فقد تم 

ويتعرض للتجارة الخارجية ومفهومها ومراحل تطورهـا وتـم تقـسيمه إلـى ثـالث               : الفصل األول 

 فإنـه يتـصدى  : ، أمـا المبحـث الثـاني    وأهميتهـا ماهية التجارة الخارجية   : مباحث يتناول المبحث األول   

 الـسياسات التجاريـة     الـذي يتنـاول   :لخارجيـة وأخيـرا المبحـث الثالـث       لموضوع نظريات التجـارة ا    

  . المتعلقة بالتجارة الخارجية

وتـم  والتجـارة الخارجيـة فـي الـدول الناميـة            االقتصاديةفيتناول موضوع التنمية    : الفصل الثاني 

المبحـث  أمـا   مفهـوم التنميـة االقتـصادية وأهميتهـا         : يتناول المبحـث األول   أربعة مباحث   تقسيمه إلى   

مـساهمة  نجـد   :  وفـي المبحـث الثالـث      االقتـصادية التنميـة   لعوامل واستراتيجيات   فهو يتعرض   : الثاني

 دور الـدول الناميـة       فهـو يتنـاول    واألخيـر المبحث الرابـع    أما  التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية      

  .في مجال التجارة  الخارجية والعقبات التي تقف في وجهها 
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فكـان تحـت عنـوان الدراسـة التطبيقيـة لـدور التجـارة                وهو الفصل التطبيقي  :  الفصل الثالث 

 التنمية االقتصادية حالة موريتانيا وتـم تقـسيمه هـو اآلخـر إلـي أربعـة مباحـث                 الخارجية في تحقيق    

بـرامج  نجـد  : دراسة حالـة االقتـصاد الموريتـاني وفـي المبحـث الثـاني            : حيث يتناول المبحث األول   

فهـو  :  المبحـث الثالـث      أمـا صادية و التجاريـة ودواعـي انتهاجهـا فـي موريتانيـا             اإلصالحات االقت 

 يتنـاول المبحـث   وأخيـرا يتصدي مكانة التجارة الخارجية في االسـتراتيجيات التنمويـة فـي موريتانيـا            

التجارة الخارجيـة والتنميـة االقتـصادية فـي ظـل اإلصـالحات االقتـصادية والتجاريـة فـي                   :الرابع  

  . موريتانيا

       


