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2014إلى عام 2005من عام صين عدد السكان في ال



2014إلى عام 2005من عام هندعدد السكان في ال



2014عامإلى2005من عام واليات المتحدة األمريكية عدد السكان في ال



Country األخير  قبل المستوى

United States 20494.10 Dec/18

19485
20494 : 543

Euro Area 13669.95 Dec/18

12635
14125 : 245

China 13608.15 Dec/18

12143
13608 : 47.21

Japan 4970.92 Dec/18

4860
6203 : 44.31

Germany 3996.76 Dec/18

3693
3997 : 215

United Kingdom 2825.21 Dec/18

2638
3084 : 72.33

France 2777.54 Dec/18

2586
2918 : 62.65

India 2726.32 Dec/18

2653
2726 : 37.03

Italy 2073.90 Dec/18

1947
2391 : 40.39

Brazil 1868.63 Dec/18

2054
2616 : 15.17

Canada 1709.30 Dec/18

1647
1842 : 40.77

Russia 1657.60 Dec/18

1579
2297 : 196

South Korea 1619.42 Dec/18

1531
1619 : 2.42

Australia 1432.20 Dec/18

1331
1576 : 18.6

Spain 1426.19 Dec/18

1314
1635 : 12.07

Mexico 1223.81 Dec/18

1158
1315 : 13.04

Indonesia 1042.17 Dec/18

1015
1042 : 5.67

Netherlands 912.87 Dec/18

831
948 : 12.28

Saudi Arabia 782.48 Dec/18

689
782 : 4.19

Turkey 766.51 Dec/18

852
951 : 7.99

Switzerland 705.50 Dec/18

679
709 : 9.52

Argentina 518.50 Dec/18

643
643 : 18.3

South Africa 366.30 Dec/18

349
416 : 7.58

Singapore 364.16 Dec/18

338
364 : 0.7

Country                     

United States 20494.10 Dec/18 19485 20494 : 543 
Euro Area 13669.95 Dec/18 12635 14125 : 245 
China 13608.15 Dec/18 12143 13608 : 47.21 
Japan 4970.92 Dec/18 4860 6203 : 44.31 
Germany 3996.76 Dec/18 3693 3997 : 215 
United Kingdom  2825.21 Dec/18 2638 3084 : 72.33 
France 2777.54 Dec/18 2586 2918 : 62.65 

India 2726.32 Dec/18 2653 2726 : 37.03 
Italy 2073.90 Dec/18 1947 2391 : 40.39 
Brazil 1868.63 Dec/18 2054 2616 : 15.17 
Canada 1709.30 Dec/18 1647 1842 : 40.77 
Russia 1657.60 Dec/18 1579 2297 : 196 
South Korea 1619.42 Dec/18 1531 1619 : 2.42 
Australia 1432.20 Dec/18 1331 1576 : 18.6 
Spain 1426.19 Dec/18 1314 1635 : 12.07 
Mexico 1223.81 Dec/18 1158 1315 : 13.04 
Indonesia 1042.17 Dec/18 1015 1042 : 5.67 
Netherlands 912.87 Dec/18 831 948 : 12.28 
Saudi Arabia 782.48 Dec/18 689 782 : 4.19 

Turkey 766.51 Dec/18 852 951 : 7.99 
Switzerland 705.50 Dec/18 679 709 : 9.52 
Argentina 518.50 Dec/18 643 643 : 18.3 
South Africa 366.30 Dec/18 349 416 : 7.58 
Singapore 364.16 Dec/18 338 364 : 0.7 
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الصين الواليات المتحدة األمريكية المجال 

وفقاً ألسعار الصرف2016الناتج المحلي اإلجمالي 

الرسمية  

تريليون دوالر 11،94تريليون دوالر 19،36

%6،8(بالعالم 144المرتبة % ) 200172،2نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

ألف دوالر 16،600ألف دوالر 201759،500نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

قاً القطاعات التي تشكل الناتج المحلي اإلجمالي وف

2017لعام 

%80،2الخدمات 

%18،9الصناعة 

%0،9الزراعة 

%(52)الخدمات 

%(40)الصناعة -

%8،2الزراعة -

%3،3(2010وفقاً لعام % )15،1نسبة من هم تحت خط الفقر 

%  4%4،4البطالة 

%  1،8%20172،1التضخم وفقاً لعام 

تريليون دوالر 117،3االحتياطي من العمالت والذهب 

2016كانون األول 13

من الناتج % 18من الناتج % 100اإلجمالي % 6نسبة الدين العام من الناتج المحلي،

مليار نسمة سنة 64-15نسبة الناس بين 

مليون 806مليون نسمة 160،4قوة العمل في الصين 

%20176،2حجم النمو في اإلنتاج الصناعي عام 



الصين أمريكا 

الحكومة هي شيطان البد منه والدولة تتجه نحو فرض القوة

 Tyrannyويجب ان تكبح من أجل عدم التحول إلى 

الحكومة أمر جيد ،وهي التي تفرض النظام وتقدم الفرص 

غوب تدخل الحكومة في االقتصاد أحياناً ضروري ولكنه غير مر

فيه ،النظام الرأسمال األمريكي يقوم على تحرير التجارة 

.  والحكومة هي من يفرض القواعد ويقوم بصياغتها 

الدولة هي التي تقود االقتصاد السوق ،الدولة هي من يضع أهداف النمو

ع ،ويطور الصناعة ،وهي من يفرض األبطال القوميين ،وتقوم بالمشاري

.طويلة المدى وكله بهدف تحقيق مصالح الشعب 

وجود دولة قوية لحماية المواطنين من التهديد ضرورة 

الخارجي والعنف من قبل المجرمين ،ولكن الحكومة يجب ان ال

التالي درجة السيطرة غير العادلة على الشعب وبإلى تكون قوية 

فالبد من فصل السلطات والتشارك بها 

يؤمن الصينيون بان ضعف المركز سيؤدي حتماً لوجود أمراء الحروب

.،وعلى العكس فقوة المركز ستقود إلى بلد مستقر ومزدهر 

التاريخالصينيون يراهنون على األمريكيون يركزون على الوقت الحاضر ، 

ن هو مدى الفردية بالنسبة للصين هي نوع من الحماقة، األهم بالنسبة للصيالفردية هي محور النظام األمريكي  

لقيمة هو االنظام ".أعطني مجتمعاً منسجماً أو أعطني الموت "انسجام المجتمع 

،يوس األعلى واالنسجام يعني احترام التراتبية، التي أكد عليها كونفوش

سنة على 242بمرور 2018تحتفل أمريكا في تموز 

ذلك يتحدث االمريكيون عن تجربتهم الخاصة  انشائها،ومع

1776يوليو 4، تاريخ التأسيس

عام وهذا يؤكد على عراقة 5000مر على وجود الدولة الصينية أكثر من 

الحضارةأنهم جزء ومكون أساسي من الصينية،ويؤكدونالحضارة 

لتراتبية النظام هو قيمة أساسية في سياسة الصين ،والنظام ينتج عن احترام االحرية الفردية هي ضد التراتبية ،



ستمد من الديمقراطية هي الشكل الوحيد للحكومة وفقاً لألمريكيين ،والسلطات ت

.قبول المحكومين بها 

يؤمن الصينيون أن الحكومة تكتسب مشروعيتها من خالل األداء ومدى 

م كانت مساهمتها في تحسين أوضاع الشعب ،فعندما وصل الحزب الشيوعي للحك

41الصين تعاني من حرب أهلية وعدوان خارجي ومتوسط عمر االنسان فيها 

عيشون سنة ،أما اليوم فالصين ثاني اقتصاد في العالم ودولة صناعية والناس ي

.برفاهية 

الحرية الفردية هي حماقة الحرية الفردية تمنع التراتبية 

ة هي تؤكد أمريكا في مختلف الوثائق الرسمية أن حقوق االنسان والديمقراطي

ا حقوق عالمية ويجب على اآلخرين تقليد أمريكا والسير على طريقها ،وهذ

يكا حيث اعتبر أمر"صدام الحضارات "في كتابه هنتجتونصموئيل ماأوضحه

،تنطلق من أن الدول غير الغربية  missionaryدولة لديها مهمة عالمية  

تها ان عليها أن تأخذ بالنموذج األمريكي وتلتزم بالقيم الغربية ،وعلى مؤسسا

القيمتطبق تلك 

جب عليهم ال تؤمن الصين بتصدير قيمها ومبادئها ،هي تركز على ان اآلخرين يتو

باقناعالنظر إلى نموذجهم واالستفادة من خبرتهم ،فالقادة الصينيين ال يهتمون

صدر الصين االمبريالية ال ت:"اآلخرين بإتباع طريقهم ،يقول هنري كيسنجر 

".أفكارها ولكن دع اآلخرين يأتون ويبحثون عنها 

عالجة يتعامل االمريكيون مع المشاكل والنزاعات بوضعها على الرف وتأجيلها لم

األجيال القادمة 

1979يؤكد الصينيون على ضرورة حل المشاكل وتسوية النزاعات، ففي عام 

وقبل بحل Diaoya/Senikakuالرئيس الصيني مع اليابان وناقشا موضوع التقى 

eventual  للنزاع وليس حل سريع.

ل رد فعل السياسة الخارجية االمريكية على األحداث تترجم بسرعة ومن خال

 Gore،وصف الكاتب الروائي األمريكي  Twitterوسائل التواصل االجتماعي 

Vidal أمريكا بـ"The United State of Amnesia r أي كل فكرة يعدونها

.اختراعاً وكل أزمة هي غير مسبوقة 

بح بالمقدور رد فعل الصينيين يكون استراتيجي وينتظر لتتجلى المشكلة ويص

.التعامل معها 

ن كما يؤمن القادة الصينيون بأن معظم المشاكل ال يمكن حلها ولكن من الممك

ه اليوم فالتحديات التي يمون بها هي نتيجة ألحداث قديمة ،وما يقومون ب.إدارتها 

من تحركات سياسية سيسهم في حل هذه المشاكل 



والهندارتفاع نسبة الذكور في الصين 

ين توقعت دراسة حديثة ارتفاع عدد الذكور في أجزاء عريضة من الص

10ين والهند خالل العشرين عاما المقبلة عن عدد اإلناث بنسبة تتراوح ب

وحذرت . بالمائة بسبب اإلجهاض االنتقائي لألجنة اإلناث20إلى 

دورية الجمعية الطبية الكندية، من العواقب الدراسة، التي نشرتها

ب عليه من المجتمعية لهذا االرتفاع المتوقع في نسبة الذكور، وما سيترت

عدم تمكن قطاع عريض من الرجال من الزواج واإلنجاب بسبب نقص

.عدد النساء



معايير التميز بين الريف و الحضر

ريفيةالالمناطقبينللتمييزكميمعيارالمتحدةاألمممنظمةوضعت
لهاونيكأنيمكنوكميةكيفيةأخرىمعاييرأغفلتوقدوالحضرية،

.ريفوالللحضروموحدعامتعريفإيجادفيورئيسيفعالتأثير

.نسمة2000عنسكانهاعدديزيدالتيالمحليات:الحضرتعريف–

.نسمة2000عنسكانهاعدديقلالتيالمحليات:الريفتعريف–

ييرالمعابعضوالتنميةاالقتصاديالتعاونالمنظمةوضعتفيما
المناطقوتصنيفلتمييزاستخدامهايُمكنالتيالكمية

.الريفية



العالميةمنظمة الصحة وفق مقارنات
الجمهورية العربية السوريةالواليات المتحدة الصين

139000000031800000021890000(2012)السكانمجموع

للفرداالجماليالقوميالدخل

بالدوالرالشرائيةالقوةتعادل)

(2012،الدولياألمريكي

9040526105120

دالميالعندالمأمولالعمرمتوسط

(2012/بالسنوات)

74/7776/8162/76

الخامسةسنقبلالوفاةاحتمال

(0،حيوليد1000لكل)

متاحغيرمتاحغيرمتاحغير

عاما15سنبينالوفاةاحتمال

1000لكل)عاما60وسن

(ساكن

79/10677/130109/332

للفردالصحيةالنفقاتمجموع

(الدولياألمريكيبالدوالر)

4808895196

5.417.93.4ةكنسبالصحيةالنفقاتمجموع



الدوليوفق احصاءات البنك 
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الواليات المتحدة

الصين

باألسعار )الفرد من االنفاق على الرعاية الصحية نصيب 1رسم توضيحي 

(الجارية الدوالر األمريكي



تطور نظام التعليم

الانغالق

1820

حرب 
الأفيون

1839

الانفتاح

1840-
1842

2000منولأكرث.والعلامءللعملابحرتامهالقدميمنذالصيينالشعبعرف•الإصالحات

تعمليفس ننيمييضقدالانساناكنالإقطاعية،الصنياترخيىفعام

الوظيفةاىلالوصولبغرضقلبظهرعنصاما الكنفوش يةالالكس يكيات

.الإمرباطوريةالامتحاانتىفانحجمكرحشالرمسية

التارخييزعميهمرحيلبعدوطأأهتا،خفتمثالعقائديةابلرصامةالتعلمياتسم•

صادي،اقتانفتاحملرحةلممهداا الطريقأأصبحمثومن،1976عاميفماو

.(1997-1904)بنغش ياودنغقادهااليتويه

ىلالتعلميلنظامالرسيعالتطورويعود• والاجامتعيالس يايسالاس تقراراإ

أأدىوممالكونفوش ية،اابلفلسفةتأأثراا الكبارواحرتاماملتينةالأرسيةوالعالقات

ىلكذكل حداثاإ منه،املهنيةباجلوانخاصةا الصيينالتعلمييفهائلتطوراإ

.العامليةالتجارةملنظمةحديثاا الصنيانضاممهو



شعاره
االجتهاد 
والمثابرة

من 
الأولوايت

مركزي

لزايم اإ

همين 
صناعي

خصائص نظام التعليم في الصين

اخلطة 
امخلس ية 

التاسعة 

خطة تمنية 
التعلمي عام 

2010

قانون التعلمي 
وقانون 

املدرسني 
وقانون التعلمي 

املهين

قوانني 
جملس 

ادلوةل

البناء القانوني لنظام التعليم



دارة )خدماهتا ع يف لحصول عىل ادلمع املايل من اجملمتع، اكلتوسلاذلاتية للمؤسسات التعلميية حرضها اإلدارة اإ
عية واجلامعات أأو الاندماج مع الرشاكت والتنظاميت الاجامت. يف دمع الاقتصاد والتمنيةها دوروممارسة (مشرتكة

رىالأخ

تلكم احد من لك مخسة أأشخاص يف العامل ي و -الصيين " توفل"نظام 1992أأقامت الصني منذ عام 
ىل الاجنلزيية جبذلا صيين  انب العربية فأأنت تس تطيع تأأكد متاماا لو انك تتحدث اللغة الصينية ابلإضافة اإ

ىل ثليث ساكن  العاملالتحدث اإ

يف العاملتعترب الصني اثلث أأكرب املنتجني للمهندسني 

ائل رفع ماكنة الصني وساحدىلدلراسة يف الصني، ويعترب ذكل االاجانبتوىل الصني اهامتما ابلغا جلذب 
..الاوىلجمال التعلمي وبناء جامعات من ادلرجة ىفادلولية 

."غزيو"املدارس يه من اخفر املباين حىت يف القرى وأأفقر املقاطعات مكقاطعة 

دة ويعودون للتدريس يف عدد كبري من الأساتذة الصينيني يرتكون وظائفهم يف اململكة املتحدة والولايت املتح
.الصني

حقائق



:تجربة الصين وريادة العالم

ميذ على التالشانغهايللمرة الثانية على التوالي، يتفوق تالميذ 
نامج الدولي األمريكيين والبريطانيين وحتى اليابانيين، في قائمة البر

لتقييم التالميذ

جامعة في 500احتلت الجامعات األمريكية حسب تصنيف شنغهاي ألفضل 
صلت للعام الثاني عشر على التوالي تلتها بريطانيا في حين وا2014العالم  

جامعة عام 18موقع بزيادة عن 44الصين صعودها السريع احتلت جامعاتها 
2003

2020يبدو أن أصحاب العقول سوف يأتون من الشرق في مقبل األيام عام 
مليون طالب ولن تضم 200من % 40متوقع أن يدرس في الصين والهند 

الواليات المتحدة سوى ربع هذا العدد

.2020ألف طالب أجنبي مع حلول عام 500وضعت الصين هدف أن تستقبل 



أي البلدين سيمتلك ناصية القرن الحادي والعشرين؛ الواليات المتحدة أم الصين؟

اجملازين « منافسة»فكرة الرتوي عند طرح ذلا، جيب . حصيح أأن الصني تنتج عدداا كبرياا من حاميل شهادات ادلبلوم، لكهنا بدل كبري ودلهيا حاجات داخلية كثرية

:نوعية التعلمي يف الصنيألك وهناك أأيضاا مشالولايت املتحدة الأمريكية وأأورابالصينيني لنظراهئم يف 

فجوة بين 
مؤسسات النخبة 
ةوالمعاهد التعليمي

القطاع الخاص 
ناشئ يخدم 
الدرجات الدنيا

جودة أساتذة 
يةالمنظومة التعليم

انخفاض الرواتب
األكاديمية

اإلدارة المركزية ةالبيئة األكاديمي

مستوى الرياضيات في مدارس 
الفالحين

تعليم اإلنكليزية في الصف األول أو 
الثالث

عدد ساعات الدراسة

مستوى الرياضيات في نيويورك

تعليم اللغات األجنبية في الصف السابع

عدد ساعات الدراسة



تشمل دول مثل استراليا،": ذات تنمية بشرية عالية جدادول -1
.الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا، اليابان

ا، تشمل دول مثل الصين، روسي: ذات تنمية بشرية عاليةدول -2
.عمان، لبنان، تركيا
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بع فئاتتقسم الدول حسب مقاييس التنمية البشرية إلى أر



؟كونفوشيوسمن هو 

فيلكونفوشيةااألفكارتتجسدلمسنة،ألفينحوومنذ.الصنييةالكونفوشيةمؤسسهوكونفوشيوس

صينيمواطنكللالفكريةواألساليبالسلوكفيبلفحسب،والثقافيةواالجتماعيةالسياسيةالمجاالت

 ً فيولكن.صينالفيدينيةأفكاراالكونفوشيةأفكاراألجانبالعلماءبعضيعتبرأنإلىأدىمماأيضا

تعتبربل،ديانةوليستالصينفيالعديدةالقديمةالمذاهبمنجانبمجردهيالكونفوشيةإنالحقيقة

.طويلةمدةلفريدةمكانةواحتلتسنةألفيمنأكثراستمرالذياإلقطاعيالمجتمعفيشرعيةأفكارا

كونفوشيوسمعهد

مطالبتلبيةلالصين،خارجوجدحيثماالمعهدويسعىللربح،هادفةغيروثقافيةتعليميةمؤسسةوهو

ً وط.الصينيةاللغةتعلمفييرغبونالذينالعالمفيوالمناطقالبلدانمختلفمناألفراد للموقعبقا

.األفريقيةالدولفيمعهداً (16)نحويوجدكونفوشيوس،لمعهدالرسمي



.جبانفهويفعلهوالالصوابيرىمن

.طيبةوبساطة..أزليانرافدانللسعادة

.أكبرخطأهوالخطأعنالرجوععدم

.الظالميلعنأنمن..شمعةيوقدأنللعالمأفضل

.مسموعةكلماتهجعلفيصعوبةسيجدتواضعدونيتكلممن

.تتوقفأالهوالمهمبطيئة،خطواتككانتانيهمال

الموت؟عننعرففكيفالحياة،عنناآلحتىشيئانعرفلماننا

.كأبنواالبنكأب،بدورهاالبوليقمكتابع،والتابعكأمير،بدورهاالميرفليقم

ً أعليهكمابه،الناسيعظمايفعلنأنساناإلعلى .يفعلهبماالناسيعظنأيضا

اعرفهمالالنىحزينولكننىتعرفنى،الالناسالنحزينالستأنا



:بوذا

"بل بالحب ... فالكراهية ال تزول بكراهية مثلها ، قاوموا الشر بالخير" 

دخلت الصين في القرن األول الميالدي  

تقوم العقيدة البوذية على مبدأين أساسين 

ينتقل األحياء من حياة ألخرى ومن هيئة ألخرى :   األول
.شخص منبوذ، حيوان ، اله، نسانإ

تتحدد طبيعة الحياة المقبلة تبعاٌ لألعمال التي أنجزها في الحياة السابقة :الثاني



االنغالق والغموض✓

التمسك بالصينية✓

شخصية متأنية وغير مستعجلة✓

(التنمية السلمية) السالم ✓

الحكم بالفضيلة✓



كيف نستفيد من التجربة الصينية 

دور الثقافة الكونفوشيوسية في ضبط الفساد اإلداري •

وجود هدف لدى الصينيين •

ثقافة العمل •

لى التمسك تحول الثقافة السياسية للمجتمع إلى أحد عناصر االستقرار السياسي وحظها ع•
بالقانون واعتبار القيم السياسية واالجتماعية نسيجاً مترابطاً 

.االعتزاز بالتراث الحضاري واعتبار النزوع لمكانة عالمية أمراً طبيعياً •

أولوية النظام على الحرية وأولوية الواجب على الحق وألوية مصلحة الجماعة على •
.  مصلحة الفرد 



على الصعيد السياسي 

كيف نحافظ على الدولة المركزية مع اعطاء صالحيات ال مركزية محلية إدارية •

وضع األولويات الوطنية •

رغماتية توجه الصين نحو السلمية في عالقاتها الدولية مع االعداء واالصدقاء واعتماد الب•
والبصمة االنسانية كعنوان لعالقاتها الدولية 

عقلية كيف يمكن ان يتحول الحزب إلى قاطرة للتنمية ونموذج إلدارة الدولة ب"دور الحزب •
منفتحة 

بالتالي تحديد التخطيط طويل األجل وبناء العالقات الدولية وفقاً لالحتياجات المستقبلية و•
قليمي مع الشركاء المستقبليين والشركاء القادرين على تمويل إعادة االعمار والتكامل اال

الدول المجاورة 

سسات االنضباط المؤسساتي مع توسيع المشاركة في المؤسسات والسماح بحركية المؤ•



على صعيد التنمية البشرية 

تنمية مستقلة مع سيطرة على العوامل الخارجية •

الموارد البشرية عبأ استغالل الصين األمثل للعقول والثروة البشرية وبالتالي لم تر الكثافة السكانية و•
.بل رأتها ميزة نسبية استفادت منها من خالل تعليمها و تدريبها و تطويرها 

وجود : االعتماد  على القوى الذاتية في تحقيق التنمية، استنادا إلي أسباب وشروط متعددة منها•
العالية األساس المادي والفني لدعم التنمية االقتصادية، والطلب السوقي الضخم ونسبة المدخرات

إلي نظام للمواطنين، فضال عن األيدي العاملة الرخيصة التي ترتفع كفاءتها باستمرار، إضافة
.اقتصاد السوق االشتراكي المتكامل، واألهم في هذا كله االستقرار االجتماعي والسياسي

من الواقع التخطيط الشامل للتنمية الداخلية، وأنها وضعت النقطة األساسية للتنمية في االنطالق•
د من أجل الداخلي، وفي الوقت نفسه، تمسكت باالنفتاح الشامل وعلي مختلف المستويات والصع

.تحقيق تنمية أكثر توازنا

التعليم –السكان –البيئة –الصحة •



على الصعيد العلمي 

الدور المحوري للجامعات الصينية وربط التعليم بسوق العمل •

من البحث والتطوير الخارجي ونقل المراكز البحثية إليها واالستفادة براءات االختراع •

ما نستورده من أجهزة الكترونية هو من صنع طالب المرحلة الثانوية  ،التركيز على الجانب التطبيقي •

توطين المعرفة واالستفادة من التجربة الصينية في توطين المعرفة •

فادة منه ، أن الصين اهتمت بالعلم و التعليم و إرسال البعثات و كانت حينما ينتهي الطالب من دراسته يتم االست•
.والنموذج الصيني كان واحدا من أهم النماذج التي اهتمت باستغالل رأس المال البشري و من ثم الفكري 

.العمل بجدية والتفاني و اإلخالص واإلتقان في العمل •

فز رأس المال الفكري هو المحفز وال يوجد منتج ينتج إال من خالل رأس المال الفكري ، و مثل هذه المؤتمرات تح•
.االهتمام به 

.االهتمام بالتعليم و البحث العلمي ومن ثم يتبعا األدوار األخرى •

كل دوالر ينفق على البحث يكون مردوده من خمس إلى ستة أضعاف و بالتالي هو استثمار في اإلنسان •

استخدام التربية في التنمية •



شكراً 


