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 مقدمة: 

خالصة أهم القضايا االقتصاادية التاي هاي م ابر أ  اات المتخصصاي    معاصرة(،في هذا المقرر )قضايا اقتصادية  

نقادماا للب تناا ازاا اي فاي كبياة العبابم ا دارياة  جامعاة ال اام   أكااديميي ، االقتصاد م  أساتذة جامعيي  ب اا يي   

قااادة معرفياة الخاصة ليكبنبا ابى الالع ابى أهم القضايا االقتصادية التي تا بدهم  المعببمااا الضاربرية ل نااي 

 تؤسس النلالقام في ال ياة العمبية  عد التخرج.

بسالسة  رح المفرداا بترا ل ازفكار ما   عضااا   العرض،ب سالة    المعببماا،بقد تم مراااة التدرج في ارض  

 ال عض  ما يؤلف ب دة متكامبة.

ينتقال للاى الخصخصاة بالنيبلي رالياة   يام  ااام،ي دأ المقرر  التعريف  العبلمة االقتصادية كأ د أ كال العبلمة   كل  

بارت الاما  قضية العبلمة االقتصادية. يم ينتقل للى قضاايا التنمياة   با د،زهمية هتي  القضيتي  بخلبرتاما في آ   

, يم يتعارض لقضاية االساتيمار ازجن اي ما  2030المستدامة التي هي ل دى أهداف منظمة ازمم المت دة  تى اام  

مربراً  أ ماا االقتصاد الدبلي التي ما  لنا نعاي  ل اداها جاراي انت اار جائ اة كبربناا. يام   ياته،بسبت يا  فبائده  

كذلك المؤسساا االقتصادية الدبلية بدبرها في االقتصااد الادبلي   االقتصادي،قضايا التجارة الدبلية باالقتاا  النمب  

قتصادية يام اقتصاادياا المعرفاة بال تاربدبالر باللاقاة لينتقل لدراسة التكتالا بالمنتدياا اال  لبدبل،بكذلك البلني  

بينتااي  اقتصاادياا الميااه التاي ت اكل م ابر اهتماام االقتصااداا  االقتصادية،ال ديبة بهب م  أ دت المبضبااا 

 البلنية  بل العالم.

 كبي أمل أ  أكب  قد بفقا في اختيار ما فيه الفائدة بالمتعة ز نائي اللب ة.

 بر ذبالفقار ابي ا بد.المؤلف: الدكت
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 المؤهالت العلمية: 

 (2008دكتوراه في االقتصاد والعالقات الدولية ) -

 (2004ماجستير في االقتصاد والعالقات الدولية ) -

 ( 1997الدراسات العليا في االقتصاد )دبلوم  -

 (2002التأهيل التربوي )دبلوم  -

 ( 1995إجازة في العلوم السياسية ) -

جامعة طرطوس وكلية العلوم   -في كلية االقتصاد : مدرس العملية الخبرات

 . الوطني لإلدارة العامة محاضر في الدورات التحضيرية للمعهدفرع الالذقية و   -جامعة الشام الخاصة -اإلدارية

 البشرية ورئيس وحدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في كلية العلوم اإلدارية. رئيس قسم إدارة الموارد   -
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(NI-MSME)- ( 2015جمهورية الهند ) 

 ( 2007) -( ABNLPشهادة البورد األميركي في البرمجة اللغوية العصبية ) -

 ISESCO –  (2009  )شهادة في تدريب المعلمين والموجهين من منظمة  -

 ( 2010) -مصر  - جامعة أسيوط -التنمية دارة وإ  ةاإلداري  التنميةشهادة في  -

 (. 2010)شهادة في إدارة الموارد البشرية  -

 (2010إدارة الجودة الشاملة ) شهادة في  -

 (2011) -( من وزارة التربيةETشهادة مدرب تربوي ) -

 المهارات اللغوية:   -

 اللغة األلمانية: ملّم.  -ة: جيد اللغة الفرنسي -اللغة االنجليزية: جيد جدا   -اللغة العربية: متمّرس

 . أوفيس المهارات الحاسوبية: ممتاز في كافة برامج
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 العولمةالفصل األول:  

GLOBALISATION 

 

ً  تعني جعل ال يي العولمة بهي أيضاً العمبية التي تقبم م   .  أب جعل ال يي دبلي االنت ار في مداه أب تل يقه  االميا

امبية  المؤسساا  خاللاا العبلمة  خاللاا  م   تكب   يم  اقتصادية  بالتي  ازبل،  المقام  ذلك  سياسية في  بيت     ،

في   باليقافية االجتمااية الجبانب  أب  مفابماً  أب  مناس اً  ال يي  جعل  غال اً  يعني  فقد  دبلياً  ال يي  جعل  أما  بهكذا. 

لمختبف أسبار   دبل المتنابل  ل ا ة  م   بربا ل،  قباني   ببض   بسيلرة  ت كم  امبية  لتكب   العبلمة  بتمتد  العالم. 

 ب باج  م ددة  ي  الدبل ب عضاا ال عض.  

الدبل  ت اد  م   بأسباق   الرأسمالية مجمباة  مصادر  ا   ت  ت  جعباا  ك يراً  نمباً  العالمي  االقتصاد  في  المت كمة 

جديدة مما يجعل  دبدها االقتصادية تمتد للى ر ل مجمباة م  العالقاا م  دبل نامية لك  ال يي غير المرغبب  

الفكرية باليقافية بالعبمية دخبا في هبية الدبل ازخرى لال أناا  فيه هب أ  هذه الدبل المتلبرة ابى جمي  المستبياا 

 افظا ابى هبيتاا اليقافية خاصة بأ  العبلمة لم تقتصر فقل ابى ال عد المالي باالقتصادي  ل تعدا ذلك للى  عد  

تعترف  ال دبد  ال  العبلمة  أ   كما  بالقيم  بالمعتقداا  التقاليد  مجمبع  في  متميل  يقافي  زي  بد  ل   الجغرافية  يبي 

 جعبا م  العالم قرية صغيرة.  

ب الفصل  ادم  م   نبااً  االجتمااية  العالقاا  تكتسب  اا  التي  العمبياا  كل  لبصف  العبلمة  مفابم  تال ي  يستخدم 

   . المسافة،  يت تجري ال ياة في العالم كمكا  با د ا قرية با دة صغيرة

اليبرة التكنبلبجية بالمعببماتية بامتالك رؤبس ازمبال بمراق ة ازسباق    م  خالل العالم للى قرية صغيرة    ل  ت بل 

بال يي الذي    االميا.ي يتمي    دة المنافسة  ي  الدبل الك رى بالمتقدمة  ذ مفابم العبلمة بالانه  بالت كم فياا، نتج  

باليقافية المتساراة التي ي ادها    بالعبميةباالجتمااية   االقتصادية السياسيةي دب أكير بضب ا هب أ  معظم الت بالا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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تع ر في مجمباا ب مختبف مظاهرها  ل  هده الظاهرة    العبلمة،  يت تعت ر كنتيجة م  النتائج المترت ة ا     اليا،العالم  

 .ا  ال داية بالعصرنة

   :ف العولمةي عرما ت

العبلمة مصلبح يع ّر ا  ظاهرة جعل العالم قرية للكتربنيّة صغيرة تترا ل أج اؤها ا  لريق ازقمار الصناايّة  

 . ة باالتصاالا الفضائيّة بالقنباا التبف يبنيّ 

 العولمة؟ أنواع  ما

ّياسيَّة  -العولمة االقتصادية  العولمة اإلعالمية.  -العولمة الثقافية -العولمة الس 

 : العولمة االقتصاديّة -1

  ستند ابىت  تي بال التّعاون االقتصادي لجميع دول العالمالدبلّي  أنّاا النقد ف العَْبلمة االقتصاديَّة  سب صندبق تُعرّ 

 ادة ابامل: 

 ؟ عليها العولمة االقتصاديةماهي العوامل التي تستند 

ّب  بالخدماا الُمتنباة ا ر ال دبد  -  . يادة  جم التَعامل  الس 

 . ة رؤبس ازمبال الّدبليسابلة انتقال  -

 . االنت ار المتسارع لبتقنية في جمي  أن اي العالم  -

بتظار العَْبلمة االقتصادية  بضبح في ت ادل الدُّبل لالقتصاديَّاا القبمية، بتظار في ب دة ازسباق الماليّة بفي  

بجانبها االقتصادي  العولمة وتركز. لعالمية اال ار   فاب في لن اي ُمنظمة الت ّجارة  ظابرها الُم ادالا الت جاريّة، أّما  

 ما يأتي:  على

 ؟ التي تركز عليها العولمة االقتصاديةماهي الجوانب 
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   جم لنتاج راا ب ركة اندماج بتكتل اقتصادي غير مس بقة، م  أجل اكتساب اقتصادياا  جم بنلاق بت قيق بف -

 .نلاق  ديد االتساعابى  غير مس بقة، تؤهل الم ربااا ابى العمل  

الب دة    - يكب  نصيب  يكاد  التي  لبدرجة  ك يرة  اقتصادية  لنتاجاا  أ جام  يتم  االستخدام  باسعة  منتجاا جديدة  تقديم 

 منخفضة. المنتجة مناا م  اناصر التكبفة اليا تة 

بال راي   - االلكتربنية،  التجارة  نظم  انت ار  م   خاصة  المستبياا  جمي   ابى  ا جا ة  فبرية  تسبيق  نظم  استخدام 

 .مل ا   عد، بما يتلب ه ذلك م  بفرة في المنتجاا بالتعا

ّياسيَّة -2  : العولمة الس 

ظار   كل ك ير في الايمنة المفربضة م  ق  َل ُدبل العالم القبيّة ابى الدُّبل النَّامية بالضعيفة، بذلك م  خالل تمت  

الدُّبل القبية، بيتم ذلك دب  الرجبع   لمصالحتأييرها في اقتصادها باختراقه، مما يدف  الدبل النَّامية للى الُخضبع 

را اا ك يرة بادم استقرار   . للى الرأي العام في الدُّبل النَّامية، ازمر الذي يُؤدي للى  دبت اضل 

 : العولمة الثَّقافية -3

ّي ُمعظم جوانب النّشاط اإلنسانيّ هي   عنى  ا تلذ يُمك   القَبل لّ  العَْبلمة اليَّقافية   صياغة شاملة تُغط 

 . أ  ينتقل اهتمام ا نسا  م  المجال الم ب ّي للى المجال العالمي -

 .  يادة الباي  ب دة ال  ر  -

 . الضعيفة سيلرة اليَّقافاا القبية بن ر ق يَماا بهيمنتاا ابى اليَّقافاا  -

ر ازفكار بالق يَم بالسُّببك، ميل انفتاح اليَّقافاا العالَمية بتأيُّرها   -  .ال عض    عضااتَلبُّ

 : العولمة اإلعالميّة -4
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م  خالل    . سيادة قيم ومفاهيم الدَّولة القوية ومقومات الدولة الفعَّالة عبر وسائل اإلعالميُقصد  العبلمة ا االميّة   

بالسيلرة الملبقة ابى بسائل ا االم المرئية بالمسمباة بالمكتب ة بابى منصاا التباصل  تغلية ازخ ار العالَميَّة، 

 االجتمااي بميدا  االتصاالا باالنترنا. 

 :خصائص العولمةما هي 

 : سيادة آليات السوق والسعي الكتساب القدرات التنافسية  -1

 م  خالل ما يأتي: 

 بالمعببماا    بالمباصالا بيبرة االتصاالا   االستفادة م  اليبرة التكنبلبجية  -

 لنتاجية  ب أابىا نتاج  أقل تكبفة ممكنة ب أ س  جبدة ممكنة   فكرةتعميق  -

تنافس  - ال م   ب  ي ال ي   سعر  أص ح  ممك   يت  بقا  اند    أ د  أقل  اكتسا اا  يجب  التي  الاامة  التنافسية  القدراا 

 .العبلمة التعامل في ظل

 :العولمة ديناميكية -2

للى للغاي ال دبد السياسية بالتأيير  قبة ابى دبر الدبلة في الن ال االقتصادي،  ل أ  نراها  سياساا العبلمة  تسعى  

ازفعال الصادرة م  تبك ازبضاع بخاصة م  الدبل   بردبد  بل قضايا الن اع    ازس اب ب  النتائج   تتدخل في أيضا  

 النامية 

 :المتبادلتزايد االتجاه نحو االعتماد االقتصادي  -3

  بيعمق هذا االتجاه ن ب االاتماد المت ادل ما أسفرا انه ت بالا اقد التسعيناا م  اتفاقاا ت رير التجارة العالمية 

بت ايد  رية انتقال رؤبس ازمبال الدبلية م  بجبد اليبرة التكنبلبجية ب المعببماتية  يت يتم في    )اتفاقية الجاا( 

التأيير   لمكانياا  ب  ا تماالا  ت ايد  م   ذلك  يعنيه  ما  م   القاراا  ب  الدبل  المسافاا  ي   لسقال  اج   العبلمة  ظل 

ال الدبلي  العمل  تقسيم  م   جديد  نبع  بليجاد  المت ادلي   بخاصة  بالتأير  ا نتاجية  العمبية  تب ي   يتم  مقتضاه  ذي 

 . الصنااية  ي  أكير م  دبلة   يت يتم تصني  مكبناا أي منتج ناائي في أكير م  مكا  با د 
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 :أدوات العولمةما هي 

 : )عابرة القوميات( الجنسياتالشركات المتعددة  -1

ً   ازهمل  ال ركاا الدبلية متعددة الجنسياا هي العامل   : ف باسلتاا تتم م  ابامل ت كيل  ركة العبلمة دبليا

 . ابلمة رؤبس ازمبال با نتاج  -

 . تصريف مجمل العمبياا المالية بالتجارية  -

 . انتقال المعببماا ب  كة ا االم -

التي تعمل فياا تبك ال ركاا سباي م   يت أن لتاا أب م   خبق   كة ارت ال م  نبع خاص  ي  مصالح الدبل  -

 .  يت مباق  مراك  لداراا تبك ال ركاا 

 : صندوق النقد الدولي -2

ببظيفة هذا الصندبق  في البالياا المت دة    1944اام  ببد  التي اقدا    أن ئ هذا الصندبق  مبجب اتفاقية  ريتب  

الصرف  هي   أسعار  استقرار  األعضاء    والمحافظة دعم  الدول  بين  للصرف  المنظمة  التدابير  منح  على  تم  بلقد 

 : الصندبق سبلاا باسعة بمبارد ك يرة  تى يتمك  م  ت قيق أهدافه بالتي م   يناا

 ؟ صندوق النقد الدولي أهداف  أهم ما هي 

 . العمبة ابى تخفيض أسعار صرف  ي  الدبل  التنافس  تجنب  -

 . لقامة نظام المدفبااا متعددة ازلراف  النس ة لبعمبياا الجارية  ي  الدبل ازاضاي -

 .  ي  الدبل ابى الصرف ازجن يالمفربضة  ل الة القيبد  -

تقديم المعبنة الفنية ا  لريق تخصيص  عض مبظفيه بلرسالام لعدد م  الدبل لفتراا تترابح  ي   ضعة أسا ي    -

 .أكير م  اام لتقديم النصائح الفنية في العديد م  الم كالا ب ي  
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 .تقديم  رامج تدريب متقدمة في مجاالا الت بيل المالي بالسياساا النقدية بالمالية  -

 التنسيق الفعال ما  ي  ن ال الصندبق بن ال ال نك الدبلي لخدمة االقتصاد العالمي   -

 لإلنشاء والتعمير:  البنك الدولي  -3

، بقد جاي لن اي ال نك الدبلي لتب ية  اجة ماسة للى رأس المال لتمبيل أامال لاادة ال ناي بالتعمير  1945اام  أن ئ  

لما دمرته ال رب العالمية اليانية بتنمية اقتصادياا الدبل المختبفة بفي باق  ازمر فإنه ال يعتمد في منح القربض أب  

كنه يعتمد  صفة رئيسية ابى ما يستلي  جذ ه م  رؤبس ازمبال  ضما  هذه القربض ابى رأسماله المدفبع فقل بل

الخارجية بم  يمة فإنه يميل قمة التعاب  ما  ي  رأس المال الخاص بارس المال ال كبمي العام في مجال االستيمار  

المعونة  تقديم  الدبلي ب ا ضافة للى امبياا ا قراض بضما  القربض فا  ال نك يقدم العديد م  البظائف أهماا  

الفنية للدول األعضاء المتخلفة اقتصاديا مثل تحديد أسبقية المشروعات وإبداء النصح والتدابير اإلدارية والتنظيمية  

 .لتنفيذ هذه المشروعات ووسائل تمويل نفقاتها المحلية 

 : منظمة التجارة العالمية -4

لقة على ذاتها  غالمحلية الم  االقتصادياتوتحويل  تمارس الدبر الرئيسي في ت قيقاا    العبلمة التيبهي أهم مؤسساا  

العالمي االقتصاد  فعليا في  اقتصاديات مفتوحة مدمجة  كما يعتقد ال عض،  1994بليس    1945بهي بليدة اام    إلى 

باستخدام   لرجائاا  تم  ال  )الجاا  اتفاقية  لك  زس اب ظرفية  للتعريفة  العامة  اندما  (  جمركيةاالتفاقية  للياا  تبصل  كمر بة 

تكتمل اقتصادياا الدبل بتص ح مؤهبة  الفعل لبدخبل للى السبق العالمية البا دة المفتب ة دائما ب دب   باج  أب  

 .قيبد 

 ؟ العولمة االقتصادية  ما هي عوامل ظهور

 :تحرير التجارة الخارجية  -1
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عالمية خاضعة لم دأ التنافس ال ر، ب عد ال رب العالمية  البيقصد  ه تكامل االقتصادياا المتقدمة بالنامية في السبق  

اليانية رأا الدبل المنتصرة ضربرة قيام نظام اقتصادي االمي يخدم  ازساس مصال اا بمصالح الدبل الصنااية  

 . صفة اامة 

مؤتمر ماد  لتأ    ريتب   بقد  اللريق  النقد  ببد   لن اي صندبق  تم  مبج ه  ال ديت  العالمي  االقتصادي  النظام  سيس 

الجمركية  بأسسا المنظمة الدبلية لبتعرفة    1947دبلة اام   23  الدبلي بال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير كما اجتمعا 

دد في ت ايد بم  يم  التي قررا للغاي  باج  الت ادل التجاري بالجمارك  ي  دبل المنظمة ب دأ الع  ( الجاا )  بالتجارة 

اام العالمية  التجارة  منظمة  م     1995أن أا  اليبم  بتتألف  أك ر  باس  بصال ياا  نلاق  له  مجبسا  رايا  لتكب  

 .دبلة م  أهم أهدافاا ت ديد التجارة لخفض الجمارك ابى ال ضائ  المستبردة 137

االقتصاد   العالم انتقل غاي كل ال دبد التجارية في التي تسعى للى لل العالمية  تجارة البم  االنتقال م  الجاا للى منظمة 

 . العالمي للى مر بة دكتاتبرية السبق 

 :تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة -2

  بمالية بلداريةما يتبفر لدى كل دبلة م  مبارد أبلية  يعتمد ابى  نجاح باستمرار االستيمار ازجن ي في أية دبلة    ل 

 في:  أهداف االستيمار ازجن ي الم ا ر لت قيق بتكنبلبجية 

 ؟ األجنبية المباشرةاالستثمارات  أهداف ما 

 .تدفق رؤبس ازمبال ازجن ية -

 المبارد ال  رية  ازميل فيالتقبيص م  ظاهرة ال لالة م  خالل االستغالل  -

 خبق أسباق جديدة لبتصدير -

 انخفاض البارداا  النس ة لبسب  المنتجة  -

 المساهمة في تدريب القبة العامبة  -
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 نقل التقنياا التكنبلبجية المتلبرة م  الدبل المتقدمة للى الدبل النامية  -

 :والتكنولوجيلتقدم العلمي ا -3

هب مي ة  ار ة في العصر الراه  بهذا التقدم جعل العالم أكير اندماجا   يت سال  ركة ازمبال بالسب ، بالخدماا 

باز خاص، فظارا تلبراا جديدة م  بسائل االتصاالا السبكية بالالسبكية بازقمار الصنااية للى جانب يبرة  

بقا   أسرع  في  المتدفقة  المعببماا  ق ض  ابى  ممكنة  سيلرة  أقصى  تسمح  ت قيق  التي  االلكتربنية  ال سا اا  في 

 .ب أقل جاد 

 :الشركة متعددة الجنسيات -4

لاذه العبلمة  يت تساهم في العمبية التنمبية  تبفير فرص العمل بتدفق الضرائب، كما أناا     اات ارها العامل ازهم

بتراكم    هب تعظيم ي قى هدفاا ازساسي  ب  .تنقل التكنبلبجيا المتلبرة بتسااد في  ناي قاادة صنااية في ال بدا  الفقيرة 

 .ازر اح بهذا ال يت قق اادة لال ابى  ساب  عبب الدبل الفقيرة 

 ؟ أنواع العولمة االقتصاديةما 

 :العولمة اإلنتاجية -1

الجنسياا   المتعددة  ال ركاا  خالل  م   بتت قق  المالية  العبلمة  اكس  ابى  أ ماا  تعرف  ال  ا نتاجية  العبلمة  ل  

 : درجة ك يرة بتنقسم للى قسمي  

 : اإلنتاجيةالعولمة  أقسام

 :عولمة التجارة الدولية -
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تبع ه ال ركاا المتعددة   بيرج  الفضل في ذلك للى الدبر الذي  ك يرا،الل التسعيناا ارفا التجارة الدبلية نمبا  خ

نجد  مجال  90الجنسياا  يت  دخبا  العالمية  التجارة  م   العالمية    الت رير  يت %  التجارة  معدل  %خالل  9 اد 

 .%فقل5 في  ي  الناتج العالمي  اد 1995

 :عولمة االستثمار األجنبي المباشر -

رغم  يادة التجارة العالمية لال أ  االستيمار ازجن ي الم ا ر  اد نمبه بتساراه، م  خالل تب يد ازسباق لسبق  

 %12ل نمب االستيمار ازجن ي الم ا ر خالل التسعيناا  بالي  االمي مب د، بت ريره م  جمي  القيبد لذ قدر معد 

 :العولمة المالية -2

تعرف ابى أناا امبياا الت رير المالي بالت بل للى االنفتاح المالي الذي يؤدي تكامل ازسباق المالية بارت الاا،  

 . بذلك م  خالل للغاي القيبد ابى  ركة رؤبس ازمبال 

 ؟ ومخاطر العولمة االقتصادية ايجابيات ما هي 

 :اإليجابيات -1

 جذب االستيمار للى القلاااا االجتمااية  -

  يادة الن ال التجاري الدبلي -

 .السماح  ت رك الكفاياا ال  رية بذلك  إ الة ال باج  بتخفيض التعريفة الجمركية -

بالخدماا المستبردة ب التالي تخفيض العبي ابى  التخصص في ا نتاج مما يؤدي للى تقبيل أسعار السب   -

 .المستابك

 .ال صبل ابى التكنبلبجيا المتقدمة  -

 . يادة التنافس في مجال السب  بازسعار ب التالي  يادة النمب االقتصادي ابى المستبى العالمي  -
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 : المخاطر -2

ا نسا     م ل العقبل ال  رية بل الل   رمجة الظاهرة ال لالة التي  دأا تتف ى ابى الصعيد العالمي نتيجة دخبل    -

 .اآللي م ل القبى العامبة بتعت ر هذه الم كبة خليرة   يت أص  ا تادد ازفراد العامبي  بأسرهم 

العبلمة     إستراتيجية ستص ح في خدمة أهداف تتعبق    بلستراتيجيتاا ل  القبى العسكرية التي كانا في خدمة الدبلة    -

للى   تخضعه  سبف  بأناا  العسكرية  قبتاا  العالم  فعل  ابى  سيلرتاا  العظمى  القبى  تفرض  أ   للى  سيؤدي  بهذا 

 .االستعمار المق بل" لدى الدبل الضعيفة بالنامية“ب أبامرها بتت كم في كل دبلة بهب ما يسمى 

  بازارافزخير م  كل قيبد ازخالق بالدي   أناا ترك  ابى  رية الفرد للى أ  تصل لبمدى الذي يت رر فيه هذا ا -

 . ه للى مر بة العدمية بيص ح أسيرا لكل ما يعرض ابيه  بالبصبل

 .المصب ة العامة أص  ا هام ية في اقتصاد السبق االقتصادي أما أص ح االقتصاد ال ر هب المسيلر ابى الن ال  -

لرح في ازسباق سب  مستبردة  أقل ا  سعر السبق  ظابر امبية ا غراق، با غراق يرت ل  السعر بذلك  أ  ت  -

الم بي بفي ال الة تعت ر السب  المستبردة  ميا ة سب  أب بارداا ا غراق، بظارا هذه الم كبة م  فتح ازسباق  

 .أمام التجارة العالمية بللغاي التعريفة 
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 المعرفة ياتاقتصادالفصل الثاني:  

knowledge economy 

 
أهمية   تعاظم  ا   فضالً  بالفرص،  الت دياا  م   العديد  تلرح  هامة  جذرية  بالع ري   تغيراا  ال ادي  القر    دأ 

االقتصاد  تى أص  ا سمة اقتصاد القر  ال ادي بالع ري  هي    اناصرها فيبالتي تعت ر التكنبلبجيا أ د   المعرفة

الغد ستكب  قائمة ابى المعرفة بهيمنتاا، بيعت ر التعبيم أهم    ا مجتمعابهذا يعني أ   .  االقتصاد الم ني ابى المعرفة

الدبلي التنافس  تع ي   اصر    مصادر  لدخبل  المربر  مفتاح  هب  التعبيم  أ   المعببماا  اات ار  مجتم   في  خاصة 

ني أ   المعرفة بتلبير المجتمعاا م  خالل تنمية  قيقية لرأس المال ال  ري الذي هب م بر العمبية التعبيمية  ما يع

مجتم  باقتصاد المعرفة مرت ل  مفابم مجتم  التعبيم الذي يتيح كل  يي فيه فرصا لبفرد، ليتعبم كي يعرف بيتعبم  

 . كي يعمل بيتعبم كي يعي  م  ازخري  بيتعبم كي ي قق ذاته 

 ً بفي االم اليبم  هي العبامل اليالية ازساسية لإلنتاج في االقتصاد القديم.   برأس المال  ، كانا ازرض بالعمالةسا قا

. بصار لبذكاي المتجسد  بالذكاي بالمعببماا  لمعرفة الفنية با  داعهي ا االقتصاد الجديد  أص  ا ازصبل المامة في

  المنتجاا أهمية تفبق أهمية رأس المال أب المباد أب العمالة.  بالتكنبلبجيا ا ر نلاق باس  م   رامج الكم يبتر  في

٪    10  الناتج الم بي االجمالي العالمي بتنمب  معدل  ٪ م   7أ  اقتصاداا المعرفة تستأير اآل    ازمم المت دة بتقدر 

هب نتيجة م ا رة الستخدام بلنتاج تكنبلبجيا   االت اد ازبرب ي ٪ م  نمب ا نتاجية في   50. بجدير  الذكر أ   سنبياً 

 .المعببماا باالتصاالا 

 ؟ ةالمعرف  اقتصاد ف عرّ 

 

 .باالستاالك  ا نتاج  م  كل في  الفكري  المال رأس  ابى  أساسي   كل  يعتمد  الذي النظام  ذلك هب   المعرفة اقتصاد 

 

 ؟ ةالمعرف  اقتصاد  مفهوم  ما

 

  في   ازخرى   ا    مختبف   ناج   يت     قسم   بكل   ،   فقيرة    بدا    بيالية  ة نامي   بأخرى   متقدمة    بدا    للى   المجتمعاا   تنقسم 

  عن  عبارة  هب   الذي   المعرفي  االقتصاد   ذلك   ابى  ازخيرة   اآلبنة  في   ااتمدا   المتقدمة   ال بدا    أ     يت   ،  االقتصاد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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  بالعبم  بغيره   االقتصاد   في   الصدارة  ت تل  ل بدا  ا  تبك  جعل   ما  بذلك   المعاصر   المعلومات  عصر   في   والكفاءة  الخبرة

  م   بغيرها  بال رااة  الصنااة  ميل  الخدمية  ازمبر   ابى  النامية  الدبل  ااتمدا   ذاته  البقا   في  ،  العبمي  بالتقدم 

 المعرفي  د االقتصا للى  بالبجبي  باالستيمار  التلبير ابى  االاتماد  دب  ، النامية  الدبل ضم    جعبتام التي  ازمبر 

 ؟ المعرفة اقتصاد عناصر هي ما

 .باالستاالك  ا نتاج  نظام  في  الفكري المال رأس  ابى  المعرفي االقتصاد  يعتمد  •

  ابى  يعتمد  المعرفي االقتصاد  لك   بالتجاري،  بالصنااي  ال رااي   المجال  االقتصاد  أنباع  معظم  تختص  •

 .بالكفاية  بالمعرفة  الخ رة

  اا المعببم اصر  مباك ته   ابيه،  يعتمد   بد  أي  م بتقد  رقي  ابى  اام    كل المعرفي  االقتصاد  يعمل •

 .بالمعرفة

   المجاالا  باالختصاص  التقنياا  ميل الفكرية  المنتجاا  ابى  العمل يجب  المعرفي  االقتصاد  مجال  في •

 آخر مجال أي م  أكير  العبمية

 ؟ القتصاد المعرفيما هي قوانين البنك الدولي حول ا

  خالل م   باالقتصاد، ازامال االم  في لبدخبل  باف  تبفير   ابى  تعمل  التي  تبك  المؤسسية الاياكل ت جي  •

 .المعرفية  ازمبر  استخدام

   المااراا  العمالة تبك  تتمي   أ   ابى   جيد،   كل  تعبيماا  خالل م   جيدا تدري اا تم   التي  العمالة  تبافر •

 .الال مة  بالمعارف

  م   النبع  ذلك في جيد    كل لتبظيفاا  باالتصاالا،  المعببماا  لتكنبلبجيا  الت تية  ال نية ابى  االاتماد  •

 .االقتصاد 

 

 ة؟ خصائص اقتصاد المعرف ما هي 

 .بالمعببماا  المعرفة  م   كل  ابى أساسي    كل  االاتماد  يتم  ا نتاج االم  في •

 .بالعبمية التكنبلبجية ازمبر م   كل في االستيماراا  ابى  االاتماد  •

 .بالمعببماا  باالتصاالا   التعبيمية  مبر از ميل المعرفة  ابى  تعتمد  التي  الخدماا  في أيضا  تيماراالس •

  العمالة  بكذلك الجامعية  المؤهالا  أص اب  انتقاي خالل  م  العامبة،  اليد  اختيار  في المعرفة  ابى  االاتماد  •

 .الال مة الخ راا   اا  تتبفر  التي

 االقتصادي  السبق  في جذرية  تغييراا  ل دات  للى تؤدي  بالتي    العمل  التكنبلبجية ازمبر  ابى  االاتماد  •
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 ة؟ اقتصاد المعرف  ما أهمية 

 .باال دهار  التقدم ابى  الك يرة  ال ركاا  مساادة •

 .صنااتاا في بالتكنبلبجيا المعرفة ابى  الاتماده بذلك أفضل،   كل   المنتجاا  تبفير  •

 .ال  ري الرأسمال في  تستيمر  زناا  بذلك بالمبظفي ،  العمال ابى  الم افظة  ابى  العمل •

  تدري اا  تم  التي الماهرة العمالة ابى   باالاتماد  المعرفة نمب  خالل م   ا نتاجية،  ازمبر  يادة  ابى  العمل •

 .جيد    كل  مس قا 

  العديد  تتلبب   زناا بذلك االقتصاد، في النظام  ذلك  ابى   تعتمد   التي المجتمعاا   في  ال لالة  نسب  م   التقبيل •

 .لبائاا ت ا   لبعمل العمالة  م 

 

 ة؟: عيوب اقتصاد المعرفما هي 

رغم كل تبك الم اس  التي يبفرها االقتصاد المعرفي لكل م  يريد التقدم بالرقي بكسب المااراا بالخ راا العمبية  

عبد ابى ال عض م  العمال أب المبظفي  أص اب الخ راا الم دبدة  ايب ه ي  أهم  أ لال    باالقتصاد،في االم ازامال  

ال رة أب  الجيدة  عالم ازامال  المعرفة  التي تؤهبام لكسب أجبر االية،  س ب ادم    بذلك لعدم  المااراا بالخ راا 

الخ راا    الكافية،المعرفة   ذبي  م   تماما  يختبف  ازمر  المناصب    بالمااراا،لك   أابى  ابى  ي صبب   أنام   يت 

 .بازجبر  س ب ما يتمتعب   ه م  مااراا تؤهبام لذلك

 (: Purple Economyاالقتصاد البنفسجي ) 

. الذي ي ير للى الن ال غير الرسمي أب الممنبع فاي أي دبلاة  االقتصاد ازسبد ا ي ي اللالب ال  د أنك سمعا ا   

. ازخضر بهب الت بل  ازن لة االقتصادية   كل صديق لب يئاة بقباة ان عايااا يااني أكسايد الكر اب با  االقتصاد  

 ار بالم يلاا بيضام  اادم الع ات  ااا  ماا ي فاظ  قابق بهب ما يتعبق  ا دارة الجيدة لب   االقتصاد از رقبا   

 ؟ال نفسجياالقتصاد هب بلك  ما ة. ازجيال ال الية بالمق ب

 قل جديد م   قبل ابم االقتصاد يعنى  إضفاي اللا   ا نساني ابى العبلمة باالقتصااد ما  االقتصاد ال نفسجي هب  

أي أنه ت الف  ي  االقتصااد باليقافاة لبتبفياق  اي   ،المستدامةمية خالل استخدام اليقافة كمسااد ابى ترسيخ أ عاد التن

 .التنمية االقتصادية باالستدامة

 هاذا  ظاار. بقاد  خاالل تيماي  العائاد اليقاافي لبساب  بالخادماا التنمية المستدامة م     يسام فياقتصادي  مجال  لذاً هب  

دبلاي  ابل االقتصااد ال نفساجي ت اا رااياة كال ما  أبل منتادى م ّظ  ,  يت نُ 2011المصلبح في فرنسا في العام 

لبجاناب  ل  االقتصاد ال نفسجي ي يل للى لالاي االات اار.  يبنسكب بالمفبضية االبرب ية بال رلما  ازبرب ي  منظمة
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  ال عد اليقافي لتيماي  في ذلك  ا نساني في نلاق العبلمة مستنداً   ,  يت بهب اقتصاد يتكيف م  التنبع  اليقافي لالقتصاد 

ل  عضااما الا عض ,  السب  بالخدماا  ت اياد أهمياة ال عاد اليقاافي  ,  يات أ لّ  هذي  االتجاهي  العمبدي بازفقي يكماّ

 .المتعبق  المنتجاا يرت ل  ال يبية اليقافية لألقاليم

 مؤخرا ؟ لماذا تصاعدت أهمية االقتصاد البنفسجي

لبجانب اليقافي في المجتم  المعاصر. بم   ي  العبامل التي   ن أة االقتصاد ال نفسجي يعبد للى ازهمية المتصاادة ل

 :يتم ا  ارة للياا

 .التبا   االقتصادي بالسياسي العالمي لصالح ال بدا  النا ئة لاادة -1

  .العبدة للى ال يئاا الم بية )التي تعد م  جديد مراك  استقرار( -2

 .يعتمد ابى االستاالك اليقافيالذي  ، الجبدةمتعبق المت ايد الجتمااي االلبب ال -3

 .تنمية مبه ة االكت افاال تكار ب بت جي  ال  ري منلق اللا   الفردي بللالة العمر -4

 مجال تطبيق االقتصاد البنفسجي:

ل  االقتصاد ال نفسجي ذب ل يعة  مبلية م   يت كبنه ييم  كل السب  بالخدماا ماما كانا قلاااتاا بذلاك اساتنادا 

نه يختبف ا  اقتصاد اليقافة الذي يرتك  ابى منلق ل ابى ال عد اليقافي. ب تم تل يقه في االقتصاد ال سي ب التجري ي

 .القلاااا 

ال نفسجي    2013  اام في   االقتصاد  المؤسساا  بل  م ترك  ي   امل  مجمباة  أّبل  باستنتاجاا  تقارير  ن را 

الب اليبنيسكب ببضما هذه  المنظمة جنة مجمباة م  خ راي  االقتصادي بالتنمية بكذلك م   التعاب   الدبلية    منظمة 

ابى تأيير ال عد    بقد أكد هذا التقرير ,  ، بم  ال ركاا بالمنظماا المدنية لبفرنكبفبنية بم   عض الب اراا الفرنسية

ازامال ال نفسجية    كما يمي  التقرير  ي  .  اليقافي ابى االقتصاد  كامل جبان ه م  انعكاس ذلك ابى العمل بالتدريب 

أما   بتلبرها(  المدينة  مخلل  )ميالاا  اليقافي  الغاية  الم يل  بم   يت  م ا رة  ترت ل  فازبلى  ال نفسجية:  بالما  

 (. باالتصالفاي التي تتكيف م  اليقافة )بميالاا بظائف المصادر ال  رية أب بظائف التسبيق   اليانية

 :ارتباط االقتصاد البنفسجي بالتنمية المستدامة

ل  االقتصاد ال نفسجي يتميل في  مبلية للاره لبم يل اليقافي الذي يترك فياه الابكالي  صاماتام بالاذي ي قاى مبكياة 

 لبتنمية المستدامة. ذا السياق فإ  االقتصاد ال نفسجي يجعل م  ال عد اليقافي رهانااالمية م تركة. بفي ه
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 التنمية االقتصادية الفصل الثالث: 

Economic development 

 
 ؟ عناصرها  هي  وما االقتصادية  البيئة  هي ما

  التجاري بالسببك لبمستابكي   ال رائية العاداا  ابى  تؤير  قتصاديةاال العبامل م  مجمباة  هي االقتصادية  ال يئة    

 لب ركاا 

  االقتصادية: البيئة عناصر

 االستيمار  ابى  ال صبل أجل م   لبغاية  مام  بالعام الخاص  القلاع دبر :والعام الخاص القطاع •

  الم بي  الناتج ي داد  اندما  الفرد  بدخل  ا جمالي القبمي  بالناتج  ا جمالي الم بي الناتج نمب معدل  :النمو •

 االقتصاد  في االستيمار  يجبب  فإنه  لالقتصاد، ا جمالي 

  ال ضائ   م  سي يد  فإنه جيًدا النقل نظام  يكب  اندما االقتصاد، نمب  يادة  ابى  يسااد : صاالتواالت النقل •

ً  بسيمن ام  از خاص  م   الم يد  سير ل فإنه  فعاالً  االتصال نظام  يص ح اندما   الناائية،   م   م يد  لبقيام  فرصا

 .ازامال 

  االقتصاد  في االستيمار  يخ ب   المستيمري  فإ   الدبلية الديب   م  الم يد  االقتصاد  لدى  كا  لذا: الدولي ينالدَّ  •

 ص يح  بالعكس

 ؟ االقتصادية  البيئة  أنواع ما

  الصنااة   ابى  تؤير  بال  الفردي   التنظيم  ابى   تؤير   التي   العبامل  تبك  هي  :الجزئي  االقتصاد   بيئة  •

 . بالعرض   بالمبردب   التب ي  بسبسبة  السبق ب جم  بالمنافسي    اللبب  ، أكمباا

  ،  أكمبه  االقتصاد   مستبى  ابى   أي  أك ر  مستبى  ابى   تؤير   التي  العبامل  تبك  هي  :الكلي  االقتصاد  بيئة •

 .ذلك للى بما  العمالي بيقة   الجمركية  بالتعريفة   بالضرائب   الفائدة بأسعار  بال لالة  التضخمك

 
 ؟ االقتصادية البيئة على المؤثرة  العوامل هي ما

 

  للى  منتجك  ابى   اللبب   انخفاض   يؤدي    ينما  ازر اح   م    الم يد   المنتج  ابى   اللبب    يادة  ا   ينتج  الطلب •

 .السبق في  منتجاتاا  ابى اللبب  ل يادة مختبفة لستراتيجية ال ركاا  تستخدم  لذلك خسارة،

  العدد   هو   السوق   حجم  معنى صغيًرا،  السبق    جم  كا    لذا  منخفًضا   المنظمة   ر ح   هام    سيكب    السوق  حجم •

  لدياا  الر ب   استن اق   أجا ة   تنتج   التي   ال ركة   الميال   س يل  ابى   ، السوق  في  المحتملين  للمشترين   اإلجمالي

 .الر ب  م  يعانب   الذي   لأل خاص  االستن اق  أجا ة  ي   يمكناا   يت  صغير سبق   جم 

https://www.almrsal.com/post/1075139
https://www.almrsal.com/post/536080
https://www.almrsal.com/post/1066888
https://www.almrsal.com/post/795730
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  منتج،   نتاج  الخام  المباد   لمداداا   تبفير  ا   فجأة  مبردبها  تبقف  لذا  ال ركة  لنتاج   سيتبقف  :نوالمورد •

 .المبرد  ق ل  م  التبريداا  سعر   يادة م  أيًضا  ا نتاج  تكبفة  ست داد  ب الميل

 

  ا نتاج امبية  بستعاني  المبرد، يبفرها   التي ا مداداا  ابى   ك ير   كل  ا نتاج  امبية  تعتمد   ب الميل  :اإلمدادات •

 .ا مداداا  في  ندرة  هناك  كا  لذا

 

  يؤير   ب التالي  لبمستابكي   ال راي  ااداا   ابى  الدخل  بيؤير  ،بأكملها  األسرة   أو   الفرد   دخل   إجمالي   هب   :لدخلا •

  از خاص   ميلي  الميال  س يل  ابى  بدخبه،  لبفرد   ال راي  ااداا    ي    م ا رة  االقة  هناك .التجارية  ازامال  ابى

  ابى   المال  م   الكيير  ينفقب   بال  لبمعي ة  فقل  الضربرية   بالخدماا  السب   راي  للى  المنخفض   الدخل  ذبب

  لتعبيم   الدراسية  الرسبم   لدف   المال  لنفاق   المنخفض   لدخلا  ذب  ال خص   يفضل   ميالً .الفاخرة   باز ياي  الترفيه

  لنفاق   للى   المرتف   الدخل  ذبب  از خاص   يميل  أخرى  نا ية  م    اليم ،   اهظة  سيارة   راي  م    دالً   ألفاله

  والدخل   التجارية  لألعمال   مفيد  للناس   المرتفع  الدخل.الفاخرة بالسب   بالخدماا   الترفيه ابى  ازمبال م   الم يد 

 .التجارية  األعمال  خسارة  في  يتسبب للسكان فضالمنخ

 

  بينفقب   أقل  كمياا    راي  في   الناس  بي دأ  لألفراد،  ال رائية  القدرة  تتأير  ازسعار  ارتفاع  م   :التضخم  معدل  •

  بالسفر  اللعام  لتنابل  الخربج   م    الناس   يقبل   الميال   س يل  ابى   . فقل   الضربرية   بالخدماا   السب    ابى   أمبالام 

  العالماا  ذاا   السب    بت ي   الترفياية  الخدماا   في  تتعامل التي  التجارية  ازامال  ابى التضخم  معدل  بيؤير  أقل،

 .بال ركاا  المستابكي   م   كل ق ل م   فيه مرغبب  غير   التضخم  فإ   لذلك التجارية، 

 

  يلبب   التي   ال ركاا   تبك   خاصة  التجارية،   ازامال   ابى  أيًضا   الفائدة  أسعار    يادة  تؤير  الفائدة  أسعار  زيادة •

  بسياراا   منا ل  الغالب   في  الناس   ي تري   الميال  س يل  ابى   السب ،  ل راي   قرض   ابى  ال صبل   از خاص   فياا

 الفائدة  معدل  يادة م   السب   هذه م يعاا  تنخفض  لذلك  قربض، 

 

  السكا    معظم   يكسب   لم  الذ   .أضعف   اقتصادية    يئة  لدياا  المرتف    ال لالة  مستبى   ذاا   ال بدا    البطالة   مستوى •

 .بالخدماا  السب    راي ابى   لإلنفاق الكافي  المال  لديام يكب  فب 

 

https://www.almrsal.com/post/1070528
https://www.almrsal.com/post/443919
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  دخل   الناس  لدى   سيكب    سيي،    كل   االقتصادية  ال يئة   ابى   ال الد   في   المرتفعة   الضرائب   تؤير   لضرائبا •

  يت   التجارية  ازامال  ابى  أيًضا  تؤير   ل  ف سب   المستابكي   ابى  الضرائب   تؤير  ال  لنفاقه،  يمك    منخفض 

 .ا نتاج  تكبفة  ارتفاع  للى المرتفعة  الضرائب  تؤدي 

 

  معاكًسا   تأييًرا  تعريفاا لب  المستبردة،  ال ضائ   ابى   فرضاا  يتم التي  الضرائب   م   نبع  هي  الجمركية  التعريفات •

 لذا  ازجن ية   الدبل  م    السب   م    الم يد   الناس   يستبرد   بسبف   الضرائب،  مقارنة   الم بية  ال ضائ   م يعاا   ابى

  ذلك   بسيؤير  الرخيصة  ازجن ية   المنتجاا   الم بية  ازسباق  بستغرق  منخفضة،  تعريفة   معدالا   هناك  كانا 

  سيكب    لذلك  بنتيجة  ازفضل،  هي   المرتفعة   التعريفة   معدالا   فإ    لذلك  .الم بية   المنتجاا    ي    امبياا   ابى 

 الم بية  المنتجاا  م   الم يد  الناس  بسي تري   ازجن ية   لبمنتجاا  أقل استيراد  هناك 

 
 : عرف التنمية االقتصادية وما هي مقوماتها

 

الدبل اقتصاد  نمب  تع ي   هب  هدفاا  يكب   التي  العمبية  م     تعرف  أناا  مجمباة  تنفيذ  خالل    ا ا ستراتيجيام  

 .االقتصادية الناج ة 

 التنمية االقتصادية: مقومات

 

أ  تكب  الدبلة قادرة ابى لدارة مباردها االقتصادية بيرباتاا تعت ر م  ازمبر    :االستقرار واألمن السياسي  ❖

  ناب المن آا الصنااية يؤدي للى    السياسي   ازم ففقدا     المامة بالضربرية كي تت قق التنمية االقتصادية 

 . ال لالة الفقر ب بيدمر ال نية الت تية بيس ب تف ي 

رف  المستبى التعبيمي  ل  االهتمام  التعبيم بالعمل ابى ل دات تغييراا في النظام التعبيمي يساهم في التعليم  ❖

االمر الذي يساهم   ي اده العالم اآل    بالصنااي الذيكي يكب  قادر ابى التكيف م  التقدم التكنبلبجي  لبفرد ل

 . في خبق ربح ا  داع بت سي  ا نتاج االقتصادي

اإلداري   ❖ ابى التنظيم المناجي با دارة السبيمة م  خالل ل الة كافة  يسااد الجاا  ال كبمي لبدبلة  التنظيم 

 بيتم ذلك م  خالل:  س ب في لااقة التنمية االقتصادية القيبد التي تكب  

 

 

 ؟ يساعد في التنمية االقتصادية  أنفي الدولة  اإلداريكيف يستطيع التنظيم 

 

 لاادة تنظيم ا داراا المالية بم  أهماا لدارة الضرائب  •

https://www.almrsal.com/post/790305
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 اتخاذ القراراا ا دارية التي ت افظ ابى المبارد االقتصادية باستخداماا •

 قادرة ابى تبجيه بلدارة المبارد االستيمارية في الدبلة ساا المصرفية بالمالية اللن اي المؤسالعمل ابى  •

 س  الت ريعاا المالية التي تتناسب م   اجاا التنمية االقتصادية  •

الجاا  ال كبمي   سب ي ابىابى التقاليد بالعاداا التي يكب  لاا تأيير   بالقضايماياا السياسية  ن ع االنت •

 .الذي يسااد في التنمية االقتصادية

 ؟ ماهي خصائص التنمية االقتصادية

  لببصبل لمعدلتادف   ابى بجبد استراتيجياا امل مناس ة، التي تكب  معتمدة  التلبرت قيق أهداف  تساهم   •

 .النمب االقتصادي الملببب 

 .تلبيرهمااالقتصادي الخاص  الدبلة، بالقلاع ال يئة الداخبية لبمجتم ، ب تمي   ت سي ت •

في  • الذاتية   تسااد  االقتصادية  الجابد  ابى  المؤسساا   االاتماد  النمب  بذل  االقتصادية   في  ت قيق  ك  ادف 

 االقتصادي 

بالصنااة، بال رااة، ا  لريق    التجارة الم بية   في  ا مكانياا بالمبارد المساهمة ت رص ابى استغالل   •

 .ازامال نابض كافة أنباع  للي استخدام ازدباا بالبسائل التي تؤدي 

بالتكنبلبجيا  ت • المتلبرة  ا لكتربنية  ازجا ة  م   االستفادة  في  اللاقاا  ساهم  في  االستيمار  خالل  م  

 لبتنمية االقتصادية.  الدام المناسب تقديم    م  خاللالعبمية بالمعرفية المتنباة  با مكاناا،

 ؟ ما هي أهداف التنمية االقتصادية

القومي  • الدخل  لألفراد    زيادة  المعي ي  المستبي  تلبير  في  يساهم  زنه  االج    ازمربذلك  في  يساهم  الذي 

 . الم كالا التي تنتج ا  ضعف االقتصاد الم بي 

 دام  لب الد  تع ي  بجبد االستيماراا الدبلية بالم بية لبمبارد الل يعية م  خالل  الطبيعية الموارد  استثمار  •

 ال نية الت تية العامة بدام ا نتاج 

االدخار م     بضعف نتيجة لقبة بالتي يكب   اا اج     رؤبس ازمبال العامة   بخاصة  األموال   رؤوس  دعم •

 المرك ي  ال نكال نبك التجارية ب اال تيالاا المالية في خالل 

https://www.almrsal.com/post/557275
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 متا عة البارداا بالصادراا التي تعتمد ابى تع ي  التجارة  ي  الدبل بخاصة    التجاري  بالتبادل   االهتمام •

الدام لب اجاا   ت تري الصادراا  أسعار مق بلة،  التيالدبل   التيفاي تساهم في تبفير  ي تاجاا    ازساسية 

 . السكا 

  يؤير ابى  بالذي ا داري  الفساد  ب د م  انت ارل  بالقباني ،عاا  االهتمام  س  الت ري  اإلداري  الفساد  معالجة •

 .ا دهاره بنمبه في كافة المجاالا بير االقتصاد الم بي بتل  مما يساهم في ، االستقرار االقتصادي

 

ابى  كبماا   الخارجية  الديون  إدارة • مدينة  تكب   التي  المالية  الم الغ  ابى ب النامية   الدبل متا عة    ال رص 

الديب   أفضل   هذه  المناس ة  سداد  بالبسائل  يساهمازمر  اللرق  الخاصة  ا نتاج    في  يادة  الذي  النفقاا 

 .بكذلك تع ي  النمب االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/559345
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 الخصخصة  الفصل الرابع: 

privatization 
 

 ؟ الخصخصة وأساليب أشكال أهمعرف الخصخصة واذكر 

الخصخصة تعريف  الضري ي    بأنها  يمكن  ي ظى  الدام  الذي  العام  القلاع  م   الخدماا  أب  المبجبداا  ت بيل 

 . بالسياسي للى الم ادراا الخاصة بازسباق التنافسية العامبة في القلاع الخاص 

 . التحول القتصاد السوقا نمائي الذي يعت ر أ  الخصخصة هي   UNب سب  رنامج 

 

 ؟ الخصخصة وأساليب  أشكالما 

 

يتضم  ازسببب لتا ة الم ايدة المفتب ة بالتنافسية لب صبل ابى العقبد  التعاقد مع منشآت القطاع الخاص:   ❖

الدبري،  التجديد  في  الراغ ة  الدبلة  باض ة    م   لغة  ابى  ت تمل  لكي  ل ربلاا  الدقيق  التدبي   جانب  للى 

مص ب ة  الضماناا المناس ة، بالرقا ة الفاابة لألداي، لبتأكد م  أ  العقد سبف يتم تنفيذه كما هب متبق  للى  

 جانب العديد م  الم ايا با يجا ياا ازخرى.  

ل  ت، بترك الفرص لمن آا القلاع الخاص  يعني خربج الدبلة م  الن ال االقتصادي مبضبع االتجيير:   ❖

ز  تؤدي دبرها في تقديم السب  بالخدماا، أي أ  الدبلة تتيح لبمستفيدي  م  السب  بالخدماا )التي كانا  

يعمبب  في القلاع الخاص بفي للار المنافسة  يختاربا ال صبل ابياا مم     تقدماا الدبلة في السا ق(، ز  

 المفتب ة.  

 )معداا أب م ا ..( للى من آا القلاع الخاص.  موجودات مادية محددة   إهداء )أو بيع( ❖

م  تقديم السب  بالخدماا م  ق ل الجاا  ال كبمي،    يتم تنفيذها في ميدا  السبق،  دالً إصدار أوامر شراء:   ❖

المن آا   م   بالخدماا  السب   ابى  بال صبل  ممارستاا  في  ال ق  ازبامر  هذه  ابى  ال اصبي   لالاي  م  

 صة التي يختاربناا.  الخا

 للى  ركاا مساهمة ب ي  ازسام فياا لبقلاع الخاص.   تحويل المنشآت الحكومة )العامة( ❖

"الدعم"   ❖ بنظام  العمل  الن ال  إنهاء  بت رير  لاا،  المصا  ة  بالتعبيماا  ال يربقرالية  ا جراياا  بكل 

 االقتصادي مبضبع ال  ت  اتجاه ا نتاج لبسبق بليس لبدبلة.  
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 ؟االقتصادية  هي أهم الصعوبات التي تواجه البلدان النامية في ميدان الخصخصةما 

 أسباق مالية ما الا في مر بة التكبي .   •

 ضعف في القدراا الرقا ية.   •

 قلاع اام يميل الج ي ازاظم م  الناتج الم بي ا جمالي.   •

المال، • رأس  ميل  الناج ة  الخصخصة  اناصر  أهم  للى  العمل    االفتقار  بأر اب  الكفؤة،  ا دارة 

 المبيبقي .  

 

   ؟معايير نجاح الخصخصة االقتصادية ما هي  

 

 إعادة هيكلة اإلنتاج:   – 1

المعيار ازبل لبنجاح  يت يكم  في القدرة ابى لاادة هيكبة ا نتاج التصاقاً  الدبراا التقانية )التكنبلبجية( الصاادة  

الخدماا   لدبر  ا نتاج،  بتعميقاً  تكبفة  بخفض  العمل  لنتاجية  ابى  يادة  تراه   بابدها  فالخصخصة  ا نتاجية، 

 .  ( بكالهما ره   التقدم التقاني )التكنبلبجي

 حصيلة البيع:   – 2

يتصل  قبااد م اس ية   لبنجاح  الياني  في  ند   تبت مالمعيار  العام  القلاع  لدراج  صيبة  ي  ب داا  ا يراداا    عدم 

الجارية لبمبا نة العامة لبدبلة، ليس فقل ز  هذا يعني أننا نأكل رأسمالنا برأسمال أجيالنا القادمة، ب ما يتناقض م   

ا مضلرة للى  بصايا الخصخصة  بل ضربرة تر يد المبارد، بلكنه يعني أيضا أ  الدبلة في المستق ل ستجد نفسا

التبس  في االقتراض م  ازباية االدخارية لتب ية لنفاقاا الرأسمالي، بفي هذه ال الة سي داد الدي  الم بي بتتراكم  

 معدالته، لتفبا الكتبة النقدية م  ق ضة السيلرة، بتفبا معاا معدالا التضخم.  

 ميزان المعامالت الرأسمالية:    – 3

يتعبق   لبنجاح  اليالت  الم بي  المعيار  الداخل  في  العامبة  ازجن ية  ال ركاا  كانا  فإذا  الرأسمالية،  المعامالا   مي ا  

الخصخصة    –ستتمت    لاا    –بفي ضبي  ي ق  نفسه  البقا  الم بية، بفي  النقدية  تبسعاتاا م  ازسباق  تمبيل    ق 

اج اً صافياً يؤير سب اً في    ت بيل أر ا اا للى الخارج، فإ  التخبف هنا هب أ  يسجل مي ا  المعامالا الرأسمالية 

مي ا  المدفبااا لتجد الدبلة نفساا مضلرة للى الم يد م  االستدانة لتغلية العج ، بال مفر م  ت قيق فائض في  

لجبب   ال ركاا  التربيج  هذه  أب  قيام  الداخل  في  ازجن ية  ال ركاا  أر اح  استيمار  سباي  إاادة  المي ا ،  هذا 

بم  الخارج.  م   االستيماراا   استيماراا  أ   كما  اتساااً،  أكير  سيرت ل  سبق  ازر اح  استيمار  لاادة  أ   ال دياي 
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ازجن ية الم ا رة ال تتبجه للى  بد  ذاته، بلك  للى لقبيم، بم  يم فإ  قدرة الدبل ابى  ناي تكتالا اقتصادية في ما  

  يناا سيميل  رلاً مس قاً لنجاح الخصخصة.  

 سوق العمل:   – 4

ألره   الخصخصة  ظل  في  يفقد  الذي  العمل  لسبق  البقائية  الضماناا  تنظيم  يرت ل  إاادة  لبنجاح  الرا    المعيار 

المؤسسية، فازجبر ستتراج   تما، كما أ  أ كال التبظيف ستن ا  للى العمالة المؤقتة، بكل ذلك يادد  انفجاراا 

م  أ  تأتي الضماناا    –اندئذ    –ابى  د سباي، بال مفر    اجتمااية ت ادها المجتمعاا المتقدمة بالمجتمعاا النامية

أ    ال د م   العمل(  كتبة  هنا  )بأاني  العمال  فإ   يم  بم   المال،  العمل برأس  ت قيق  راكة  قيقية  ي   في  متميبة 

ا  يمتبكبا نس ة ما م  أسام ال ركاا الم ااة )ل  لم تك  كل ازسام(. بيمك  تمبيل قيمة ازسام  قربض م  مؤسسا

بسيلة ) كبمية أب غير  كبمية( أب م  خالل صناديق المعا اا بالتأميناا االجتمااية، بالمردبد هنا ليس مجرد  

دخبه، بلك    لب صبل ابى م يد م  ازر اح، ب يادة  المعنبي  الدف   لنتاجيته  قبة  لبمؤسسة ب يادة  العامل    –بالي 

 غناي انه.  تخفيف  دة اال تجاج االجتمااي في  الة االست   –أيضاً  

 شركات اإلدارة المحترفة:   – 5

المعيار الخامس لبنجاح يتصل م ا رة  تايئة المناخ لظابر  ركاا لدارة م بية بم ترفة،  اات ار أ  اقبد ا دارة  

ستكب  م  أهم أ كال الخصخصة في القلاع السبعي. بمصلبح ا دارة الم ترفة في مدلبله    –بكما س ق القبل    –

تص ح مبضبااً لبتدابل السبقي، فب  يكب  هناك خصخصة لبخدماا لال   –ذاتاا    –أ  خدماا ا دارة  البظيفي يعني  

لذا تم تدابل كل الخدماا سبقياً. بيمك  ل ركاا ا دارة الم ترفة أ  تبفر فرص امل لبخ راا التي تم االستغناي  

الخصخصة، خاصة أنه    لستراتيجية ازداي في  اناا، كما أناا تع ر ا   كل متلبر الئتالف كتبة العمل كأ د مفاتيح  

في ظل غياب  ركاا ا دارة الم بية، ست صد كل اقبد ا دارة  ركاا ا دارة ازجن ية، بهب هاجس ييير القبق  

 بيدف    عض ال بدا  للى درجة أدنى ابى سبم تقسيم العمل الدبلي.  

 الليبرالية االجتماعية:   – 6

تخبقا    البتي   المؤهبة،  غير  العمالة  ب لالة  الفقر  ظاهرتي  ا تباي  م ا رة  بسائل  يتصل  لبنجاح  السادس  المعيار 

لتم قه، بتم ق معه ب دة السبق، بلذا   النسيج االجتمااي، يم تستدير   الضربرة فئاا اجتمااية مام ة تنسبخ م  

االنقالب ابيه هب انقالب ابى الخصخصة ذاتاا. بلذا    كا  السبق هب المقبلة الم برية في أد ياا الخصخصة، فإ  

خبفتام   الذي   الفقراي  )أي  الجدد  أسماهم  الفقراي  ال قيقة بأاب  مسؤبليته اما  هذه  أدرك  الدبلي  النقد  كا  صندبق 

في لن اي الصناديق االجتمااية، فإ  هذا ب ده ال    –ت ا ضغل االاتراف    –برايها سياساا الخصخصة(، بأسام  

 المئة م  سكا  المعمبرة( يعي ب  ت ا خل الفقر، م   ينام  بالى    40مبيب  نسمة )  1630، فاناك  بالي  يكفي
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الم ابجة  ي     1407 فإ   الفقراي،  م   م يداً  سيبلد  الخصخصة  م   م يداً  بز   النامية.  الدبل  في  نسمة  ماليي  

تسااد  قد  االجتمااية  البي رالية  بمفاهيم  الايكبي  التعديل  بتلبي   عدها    سياساا  الخصخصة  ليقاع  ض ل  ابى 

   االجتمااي، باندئذ تمضي االقترا اا في مجرى السياق.

 ؟ ايجابيات عملية الخصخصة االقتصادية  ما

تنظيمي  • إصالح  عملية  المختبفة الخاصة  ن ال المؤسساا    إجراء  الاياكل التنظيمية بالببائح  يغلي كال م  

 بمية المسؤبلة ا  سياساا االستيمار، يم السياساا المالية بالنقدية.  ا نتاجية العمبمية، م  المؤسساا ال ك

 

 م  خالل ت قيق ال جم ازميل لإلنتاج الذي يؤم  لبمنتجي  أقصى ر ح ممك .   رفع كفاءة المؤسسات الخاصة •

 

 

مفهوم   • وفق  المنافسة  المبكية    فيه  الذي تتبس    السوق  اقتصادياتتشجيع  بذلك ا  لريق    الخاصة، قاادة 

 التخبص م  جمي  أ كال اال تكار التي تكبنا في ظل التخليل المرك ي لب كبمة. 

 

 

 اات ار أ  هذا القلاع تتبفر فيه اناصر    تركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته اإلنتاجية •

النمب   امبياا  الخاص  قلاااا  سّرع  اندما  المتقدمة  ال بدا   لدى  كما  دت  بمقبماتاا،  االقتصادية  الكفاية 

 . االقتصادي المتلبرة فياا 

 

األموال   • رؤوس  أسواق  وتنشيط  القلاع    المالية( األوراق    )بورصة تنمية  لم تك  سائدة في ظل هيمنة  التي 

 العام أب نظام التخليل المرك ي الذي أغبق ال برصاا المالية أب قيد أامالاا   كل اام.  

 

جديدة، • عمل  ومجاالت  وظائف  المبكية    خلق  قاادة  لتبسي   البلني  لب رنامج  الرئيسة  أ د ازهداف  ل    يت 

قد  بالتخفيف  لضافة فرص امل جديدة  هب  المجتم   الخاصة  فئاا  في  المنت رة  ال لالة  نس ة  ا مكا  م   ر 

  تخصصاتام بخ راتام في مختبف المجاالا.  
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 ؟ الخصخصة االقتصاديةب المحيطة السلبيات  ما هي

 

في التاريخ  يت  تما أسبأ لجراياا خصخصة   عد انايار االت اد السبفياتي )السا ق(    : االقتصادي  االنهيار  •

بالمتنفذب استبلا   ازجن ي  المال  برأس  ابى  السياسيب     المافياا  الربسي  ال يباي  ال  ب  بمسؤبلي 

  200ال ركاا العامة  أيما   خسة،  يت ت ير  عض المصادر للى  ي  مؤسساا  كبمية قدرا قيمتاا ب 

 . مبيار $   7ب   مبيار $  يعا فقل

عن • الدولة:  االستغناء  أب    موظفي  المبالني   لخدمة  هب  الدبلة  مبظفي  بجبد  أ   ابى  التأكيد  م   ال د 

ابى   فياا  المبظفب   ي صل  أ   لمجرد  بتعمل  تؤسس  ال  الدبلة  أجا ة  أ   أي  العكس  بليس  المستابكي  

 الرباتب فقل، بلنما زداي ماام ضربرية لخدمة المجتم .  

ا القلاع  ابى من آ  أ  تكب  هناك رقا ة بمسايلة  أ  الدبلة تقبم لخدمة المبال  بال د   الدولة:  تراجع دور  •

 خالفا المصب ة العامة أب  ربل التعاقد.   لغاي العقبد م  المن آا الخاصة اذابيمك  لبدبلة ميال لالخاص 

بهذا ي تاج للى ال رهنة ابى ص ته بقد تكب  ازس اب هي أخلاي في تنفيذ    على إنجاز األهداف:عدم القدرة   •

 الخصخصة ميل ازخلاي في صياغة العقبد م  المن آا الخاصة.  

المجاالت   • في  الخصخصة  من  المتحققة  الوفورات  تستخدم  ال  بفبراا في  الخصخصة    ت قق   المناسبة: قد 

جانب  صيبة   للى  اأر اح  التكاليف  في  ازسام  لبخصخصة   ي   خضعا  التي  سبي    ل  ب التالي  ل ركاا 

 ت سي  قدراا الدبلة لخدمة التنمية.  أ  ي د م   ستخدام البفبراا المت ققة م  الخصخصة يمك  ا

ي ار هنا للى ا تمال استخدام أساليب غير سبيمة في  صبل القلاع    قد تؤدي إلى نشوء المصالح الخاصة: •

 الخاص ابى العقبد  لرق غير ن ياة. 

ل االقتصادية التي تعانيها بشكل خاص البلدان المتخلفة في غير  الرهان على الخصخصة كعالج للمشاك  إن •

غير   ، المؤهالا ا دارية العالية ال رة، بال برصة، ز  ال ربل الملبب ة لنجا اا ميل السبق التنافسية  محله

 المتلبرة. متبفرة لال في ال بدا  الرأسمالية 

 ؟ عملية الخصخصة االقتصادية  نجاز إأهم العقبات أمام  ما

 

،  ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص •

، لبتراج  اناا أب ادم القيام  البطالةبقد ي تج النظام السياسي  أية  جة فنية أب امبية تتعبق  الخصخصة ميل  

 .  اا أصال 
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  ،  عد الخصخصةلصالح  التنازل عن ملكيته االعتبارية  صاحب القطاع العام ب  يقوم  أنيتقبل المواطنون    قد ال •

 . أ  تعبد ابى االستقرار في ازسعار بالعرض باللبب السائدي  

 

، بخصبصاً الم اري  الك رى، بادم القدرة ابى  عجز الرأسمال المحلي عن شراء األصول المطروحة للبيع •

 لدارتاا ال قا. 

 

تتلبب    قد   ب التالي ،  مكوناتها  استهالك هيكلي أو تم    هنالك بعض المؤسسات المطروحة للبيع تعاني من تشوه •

 أرصدة مالية ك يرة  اادة ت غيباا مما يضعف لق ال القلاع الخاص ابى  رائاا. 

 

جة  مما يؤير سب اً ابى فاابية بر  ية المؤسساا المدر  غياب السوق المالية، وغياب األسهم القابلة للتداول •

 .   في السبق 
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 البنوك اإللكترونية الفصل الخامس:  

Electronic Banking  

 
 (    Electronic Bankingاصلالح ال نبك ا لكتربنية )  أب  يستخدم تع ير   االلكترونيةهوم البنوك مف ❖

( كتع ير متلبر ب امل لبمفاهيم التي ظارا م  ملب  التسعيناا    Internet Banking)     نبك ا نترنا   أب

المالية ا   عد أب    ( أب  Remote Electronic Bankingال نبك االلكتربنية ا   عد )    كمفابم الخدماا 

الخدماا المالية الذاتية )    ( أب Online Bankingال نك ابى الخل )    ( أب Home Banking)  ال نك المن لي 

Self – Service Banking  )  .مكان( المالية في كل وقت ومن أي   )الخدمة  ع ارة  بيع ر اناا 

 

 ؟ الخدمات التي تقدمها الصيرفة االلكترونية ما هي 

 

• ( االلكترونية  الصرافات  خالل  من  االلكترونية  العمل    (ATMالصيرفة  آلية  تمام  اآللية  الصرافة  تعت ر 

ال نك  عدة   فرع  تر ل  لالتصال،  )  كاا(  قنباا  بجبد  ابى  تعتمد  فاي  امل    فربع،المصرفي،  تلبر  بقد 

قياماا  الب  اآللية م   النقدية، الصرافاا  المتقدمة  الخدماا  تقديم  للى  فبريا،  العمالي  للى  ياناا  سا اا  صبل 

 . بامبياا صرف الم الغ النقدية، فأص  ا تقبم  دف  الفباتير لبمؤسساا الخدمية بتسديد الرسبم ال كبمية 

 

• ( الهاتف  عبر  االلكترونية  الصيرفة  تر ل    (PHONEخدمات  أيضا  ابى   كة  الخدمة  االاتماد  هذه  تقدم 

فربع ال نك البا د،   يت يقبم العميل  االتصال  رقم مب د لب صبل ابى خدمة م ددة م  المصرف، يتكفل  

ال نك التأكد م  ص ة  خصية العميل، بذلك  تبجيه أسئبة له لبتأكد م    ال ياناا، بيتكفل العميل م  البصبل للى 

 . الم بغ الذي قام  إيدااه   جم العمبية التي قام  اا أب هبيته، كسؤال ا 

 

 يت الادف م  استعمال االنترنا في المصارف    خدمة الزبون ى هذا النبع  يلبق ابالصيرفة عبر االنترنت   •

هب لقامة مصرف كامل، يقدم خدماته لبعمالي  أقل تكبفة، بهب ما سااد ابى تدرج تق به اند العمالي لببصبل  

ال نبك   داخل    الكتربنية،للى  االتصاالا  للى   كة اريضة م   الخدمة  النبع م   ال نك  تقديم هذا  يقبم  بلذلك 

   كة العالمية، بكما يميل اامل ازم  الااجس ازك ر النت ار هذه الخدمة. ال الد بر لاا  ال
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متعددة كاستخدام    زغراض استعمال الااتف الجبال    حيتي   (Phone mobileالصيرفة عبر الهاتف الجوال ) •

المنتجاا  ال ريد االلكتربني بتصفح  المتعبقة  اا كقراية  التل يقاا  العالمية، باستخدامه في  للى ال  كة  لبدخبل 

 يم يمك  استخدامه في تقديم خدماا الصيرفة.   لاا، م المعربضة بالمربج 

 

تم تلبير نظام التبف يب  ليص ح المراسبة  ي  الم ترك بمقدمي خدماا ا رسال،   لقد التلفزيون  الصيرفة عبر   •

 ( التخال ي  ابيه  التبف يب   يلبق  ما  الدبل    (،INTERACTIVE TVبهب  في  النبع  االنت ار  هذا   دا 

 . المتقدمة، ب دأا العديد م  المؤسساا في الت بل لتقديم خدماتاا  الم اركة م  المؤسساا المالية 

 

 ؟ في مجال الخدمات المصرفية التقليدية  التي قدمتها الصيرفة االلكترونية  اإلضافات  أهم ما

خدماا  • النفسية    برف الدف      يادة  الرا ة  م   بيسر  اد  الم ا رة  سابلة  الت بيالا  بلجراي  االلت اماا 

 لبعميل. 

 ياناا ابى  سا اته، م ا رة م  المصرف بلجراي تسبياتاا دب  ال اجة للى لاادة    لبعميل  تتيح هذه الخدمة •

 لدخالاا مرة أخرى في نظامه ال اسب ي. 

أب   • تمبيل  ابى  لب صبل  المصرف،  م   م ا رة  تصديقاا  ابى  ال صبل  لبعميل  دب تتيح  ل اجة  ا  استدانة 

 لببصبل   خصه للى المصرف. 

ازخ ار   • تدابل  يتم  البا د،  يت  المصرف  في  العمالي  ازخ ار  ي   تدابل  الخدماا  هذه  تتيح  الخاصة  كما 

 المصرف. ا ر مبق   بالتجارية 

لب برصاا    • العناي  بدب   السري   البصبل  بهي  الخدماا،  هذه  تقدماا  التي  الاامة  االستفادة  ننسى  ال  كما 

 لي انلالقا م  مبق  المصرف الذي تتعامل معه. بالمؤ راا العالمية، بالدخبل في السبق الما

 

 ؟ أساليب الدفع االلكتروني أهم ما  

 

أب ال لاقاا ال الستيكية، بهي ا ارة ا   لاقة مغناليسية يستلي   امبااا اساتخداماا فاي   البنكية:البطاقات   .1

 راي معظم ا تياجاته أب أداي مقا ل ما ي صل ابيه م  خدماا دب  ال اجة ل مل م االغ ك يارة قاد تتعارض 

 ا تالف.لمخالر السرقة أب الضياع أب 
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 ؟أنواع البطاقات البنكية ما

 

فاي صابرة   فعبياة لبعميالابى بجبد أرصدة    تصدرها ال نبك أب  ركاا التمبيل الدبلية  ناياً   الدفع:بطاقات   •

  له. سا اا جارية تقا ل المس ب اا المتبقعة 

بهي ال لاقاا التي تصدرها المصارف في  دبد م الغ معينة، تمك   امباا ما  ال اراي   االئتمانية:البطاقات   •

الفبري ال تياجاته م  دف  آجل لقيمتاا، م  ا تساب فائدة مدينة ابى ك اف ال سااب  القيماة التاي تجاب هاا 

 العميل نااية كل  ار. 

كبناا تسدد  الكامال ما  ق ال العميال   هذه ال لاقاا ا  ال لاقاا االئتمانية  الشهري: تختلفبطاقات الصرف   •

 .  في هذه ال لاقة ال يتجاب   ار(لب نك خالل ال ار الذي تم فيه الس ب )أي أ  االئتما

 البطاقات البنكية   إصدارات أهم . اذكر   5س 

يعبد  Visaفي ا   • االئتمانية،  ال لاقاا  في لصدار  دبلية  أك ر  ركة  تعد  لن ائاا:  اام    تاريخ  اندما   1958للى 

 بالذه ية. أصدر  نك أمريكا ال لاقاا ال رقاي بال يضاي  

: هي ياني أك ر  ركة دبلية في لصدار ال لاقاا االئتمانية، مقرها في البالياا  Master cardeماستر كارد   •

مبيب  م ل تجاري، استخدما لتسبية معامالا  بغا أكير  9,4،  لاقاتاا مق بلة لدى أكير م   المت دة ازمريكية

 مبيب  دبالر . 200م  

ائتمانية    :Express American  لكس ريس أمريكا    • تصدر  لاقاا  التي  الك رى  المالية  المؤسساا  م   هي 

 رف. م ا رة دب  ترخيص لصدارها زي مص

 العمالي.  لاقاا الصرف ال نكي لكافة  •

 ازامال.  لاقاا ازامال التجارية لرجال  •

 الليرا .  لاقاا التعاب  م  ال ركاا الك رى ميل  ركاا  •

 

 عد ظابر ال لاقاا ال نكية ظارا " النقبد االلكتربنية " أب "النقبد الرقمية " بالتي هي   :االلكترونيةالنقود   .2

ا ارة ا  نقبد غير مبمبسة تأخذ صبرة ب داا للكتربنية تخ   في مكا  آم  ابى الاارد ديساك لجااا  

لم فظة فاي القياام الكم يبتر الخاص  العميل يعرف  اسم الم فظة االلكتربنية، بيمك  لبعميل استخدام هذه ا

 الت بيل. عمبياا ال ي  أب ال راي أب 
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 ؟النقود االلكترونية أنواعماهي 

 المتصبة  بغير   ا نترنا   ا ر  ا لكتربنية المعامالا  •

 . ال ي (امبية  للغاي  )ادمالغير قا بة لبعكس  الصع ة  ا لكتربنية  العمبة •

 . ميالً(ااة س  72امبية ال ي  خالل   )للغاي لبعكس  القا بة  البينة للكتربنية  امبة •

 . ابيه(تت   النقد بالعمبياا   )لمكانية  الم ددة بغير  الم ددة ا لكتربنية  النقبد  •

 . ا لكتربنية  النقبد   الدف    كاا  •

 

 أهم المخاطر الستخدام النقود االلكترونية ما 

 .فعبية   أصبل  مدابمة  الضربرة ليسا  فاي  البرقية،  العمالا  ميل  ليسا  ا لكتربنية  النقبد  •

  في   ليسا   التجارة  بتأكيد    ن اي   الال مة   ازنظمة   أ    يت    البة   التدابالا   تص ح   أ   م    خلر   هناك  •

 .الص يح  مكاناا 

  التغيراا   أب   ا ضرا اا   أب   ال كبماا   في   التغييراا   أب   الل يعية  الكبارت    س ب   التدابل   تقييد   يتم   قد  •

 .االفتراضية  العمالا  أسباق لغالق  أب  تراضية االف العمالا  أسباق  في  المفاجئة 

  ينخفض   أب  ا لكتربنية  النقبد   تدابل  رصيد   يرتف    أ   يمك    استمرار،  االفتراضية  العمالا   سعر   يتقبب  •

 . فجأة

 

ميل ال يك التقبيدي تعتمد فكرة ال يك االلكتربني ابى بجبد بسيل  تمام امبية  : بهبااللكترونيةالشيكات  .3

التخبيص بالمتميل في جاة التخبيص )ال نك( الاذي ي اترك لدياه ال اائ  بالم اتري ما  خاالل فاتح  سااب 

ال ناك ناي لكال مناماا بتساجيبه فاي قااادة  يانااا  جاري  الرصيد الخاص  اما م  ت دياد التبقيا  االلكترب

 .االلكتربني

 

بالتاي هاي   CardsSmartتما يا م  التلبراا التكنبلبجية ظاارا ال لاقااا الذكياة  :الذكيةالبطاقات  .4

ا ارة ا   لاقة  الستيكية ت تبي ابى خبية للكتربنية يتم ابياا تخ ي  جمي  ال ياناا الخاصة   امباا ميل 

، بتااريخ  يااة العميال االسم، العنبا ، المصرف المصادر، أساببب الصارف، الم باغ المنصارف بتاريخاه

ار لريقة التعامل سباي كا  ائتماني أب دف  ل  هذا النبع م  ال لاقاا الجديدة يسمح لبعميل  اختي  المصرفية.

 فبري

 

 



 ذوالفقار علي عبودد.                                           معاصرة  قضايا اقتصادية

 
 
 

33 
 

 .ابرز العمالت الرقمية المستخدمة ❖

  

 (BTC) البيتكوين
 

تعمل  باسلة   نظير  للى  نظير  دف   بهي   كة  رقمية  الكامل،  بامبة  جديد  دف   نظام  تتيح  اجتمااية  هي   كة 

لبعمل، في   ن ر مجمباة م  ازفراد    2008ت ري  ازبل )أكتب ر(    31مستخدمياا بال تتلبب أي سبلة مرك ية 

لب يتكبي برقة  يضاي  “ساتب يناكامبتب”  مستعار  اسم  ت ا  يعمبب   النقد  الذي   م   “نسخة  ببصفبها  أناا:    

بالتي تسمح  إرسال المدفبااا ا ر ا نترنا م ا رة م  لرف للى آخر دب  المربر    نظير، ا لكتربني نظير للى  

 “ .ا ر مؤسسة مالية 

 

 (ETH) إيثريوم

مرك ية  غير  تل يقاا  لن اي  م   الملبري   تمك   ذكية  اقبد  منصة  ا   ا ارة  هي  تم    ،  (dapps) لييريبم  بقد 

، بتعد لييريبم  2015يبليب    30، بتم للالق   كة لييريبم في    2013في اام  VitalikButerinتصبرها  باسلة

 .هي العمبة ازصبية لمنصة لييريبم بتعمل أيًضا كرسبم لبمعامالا ابى امال المناجم ابى   كة لييريبم

 

  (XRP)ريبل
 

تعد   التي  المستقبة  الرقمية  ازصبل  أ د  هب  لا ري ل  ال بكمة  Ripple Consensus Ledger أصبية  ،  فضل 

هب الخيار ازكير فاابية لبتسبية لبمؤسساا المالية بمبفري السيبلة الذي  يسعب  لببصبل   XRP المؤكدة يقال ل  

 .العالمي بلمكانية البصبل بتسبية ناائية سريعة لتدفقاا ما  ي  ال نبك

 

 (LTC) اليتكوين

 

هي امبة ت فير الند لبند التي أن أتاا ت ارلي لي، بقد تم لن اؤه ابى أساس  ربتبكبل  يتكبي  بلك    اليتكبي   امبة

  يختبف م   يت خبار مية التج ئة المستخدمة ، بيستخدم الاليتكبي  خبار مية تعدي  ت فير مكيفة في الذاكرة،

 . ال صبل ابى تبك القل  النقدية  GPU لألجا ة التي تعمل ابى مستبى المستابك ميلScryptيسمح

 

  (ZEC)زدكاش
 

،  Zerocoinباستناداً للى  ربتبكبلO’Hearn-Zooko Wilcoxم  ق  ل 2016في اام   دكا  امبة  تم للالق

ا ارة ا  امبة ت فير المرك ية بمفتب ة المصدر ترك  ابى الخصبصية بالتي تتيح  فافية انتقائية  بهب  

-zkلبمعامالا، بيمك  أ  تكب  معامالا  كا   فافة أب م مية م  خالل دليل ابى المعرفة الصفرية يسمى 

https://www.almrsal.com/post/695984
https://www.almrsal.com/post/675771
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SNARKs ازلراف أب الم الغ  ، هذا يسمح لب  كة  ال فاظ ابى دفتر ازستاذ اآلم  لألرصدة دب  الك ف ا  

 .المعنية 

 

 (USDT) تيثر 
 

تيير هي امبة م فرة ذاا قيمة مخصصة تعكس قيمة الدبالر ازمريكي، كانا الفكرة هي لن اي امبة م فرة مستقرة  

 يمك  استخداماا ميل الدبالراا الرقمية، تسمى العمالا التي تخدم هذا الغرض بهي أ  تكب   ديالً يا تًا  الدبالر 

مستقرة”، ببفقًا لمبقعاا ، فإ  تيير ت بل النقد للى امبة رقمية، أب تقبم  ترسيخ أب “ر ل” قيمة   معدنية امالا ” 

 .العمبة  سعر العمالا البلنية ميل الدبالر باليبرب بالي 

 

 ترون 

(TRX) 
 

 لبم تبى العالمي الذي يستخدم تقنية تسعى ترب  للى  ناي مستق ل ا نترنا الالمرك ي  قًا بنظام الترفيه المجاني 

blockchain يميل  ربتبكبل ترب   نية نظام الت غيل استناًدا للى ، blockchain    بالتي تمك  لبملبري  م

لن اي اقبد ذكية بتل يقاا غير مرك ية بن ر ال ياناا بم تبىاا بتخ يناا   رية، بفقًا لمؤسسة ترب ، فإ  النظام  

خصص في تبفير قا بية التبس  الاائبة بالمبيبقية اليا تة القادرة ابى معالجة المعامالا  معدل  الم يل  اذه ال  كة مت

 . مرتف  ا ر ال بس ة االية ا نتاجية

 

(ADA)  كاردانو 
 

كاردانب هي ا ارة ا  منصة ال مرك ية تتيح امبياا نقل معقدة قا بة لب رمجة ذاا قيمة  لريقة آمنة بقا بة لبتلبير،  

تتلبر م  فبسفة ابمية بمناج ي ركه ال  ت أبالً، تقبم كاردانب   blockchain اا أبل منصة م  نبعبيقال لن

 تلبير منصة تعاقد ذكية تسعى لتبفير مي اا أكير تقدماً م  أي  ربتبكبل تم تلبيره مس قًا، بيتكب  فريق التلبير  

 . م  مجمباة االمية ك يرة م  الماندسي  

ذاا ل قاا مرنة بقا بة لبتلبير، بيتم   blockchain بال ا يي  الخ راي، بيتمي  ال ربتبكبل  مجمباة م   رامج 

 تلبيرها بفقًا لمعايير ال رامج ازكاديمية بالتجارية ازكير صرامة في هذه الصنااة 

 

  (XLM)ستيلر

تستخدم لتسايل امبياا نقل ازصبل ذاا القيمة،    كة ستيبر هي   كة مفتب ة المصدر بمب اة بممببكة لبمجتم   

بتادف ستيبر للى المساادة في تسايل نقل القيمة  ي  ازصبل في ج ي صغير م   نس با د كما تادف للى أ  تكب   

 .نظاًما ماليًا مفتبً ا يمنح از خاص م  جمي  مستبياا الدخل لمكانية البصبل للى الخدماا المالية منخفضة التكبفة 

https://www.almrsal.com/post/782862
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 داش

(DASH)  

، هي امبة رقمية تتم بر  بل الخصبصية   2015مارس  26 تى Darkcoinدا  ، التي كانا تُعرف سا قًا  اسم 

بتتمت   معامالا فبرية، بابى غرار النقد ، يسمح لك دا   ال قاي مجابل الابية أيناي المعامالا،  يت ت مي دا   

ا ر ال  كة  استخدام تقنية تم تلبيرها  باسلة فريق دا    الخصبصية م  خالل لخفاي هبية المعامالا التي تتم 

الذي تم امبه  خفاي هبية معامالا  CoinJoinم  م ربع DarkSend، بقد استب يا DarkSendتسمى 

  يتكبي  
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 التضخم  الفصل السادس: 

INFLATION 
 

 ؟ما هو مفهوم التضخم االقتصادي

 

االرتفاع المستمر زسعار السب  بالخدماا الم بية باالستراتيجية في الدبلة زس اب مختبفة تؤدي الى    التضخميعني  

بينتج ا  التضخم االقتصادي  معدالا مرتفعة انخفاض القبة    الم بي. ضعف القدرة ال رائية لبمستابكي  في المجتم  

امام   الخاصة  اا  الصرف  أسعار  بضعف  الم بية  لبعمبة  االجن ية  ال رائية  العام    بضعف   ازخرى العمالا  الدخل 

 . لبدبلة بتبقف النمب االقتصادي اب انخفاض نمبه  درجاا االية المخالر

 

 ؟ما هي أنواع التضخم االقتصادي

 

بهب التضخم الناتج ا  ارتفاع سعر السب  بالمنتجاا  س ب انخفاض نس ة المعربض ا  نسب   التضخم األصيل -1

 الم بي. اال تياجاا السبقية  س ب ضعف ا نتاج 

الزاحف -2 نسب   التضخم  استقرار  م   بالمنتجاا  الرغم  السب   أسعار  في  ال ليي  االرتفاع  م   ينتج  الذي  بهب 

 التجار. العرض باللبب ابى السب  بالمنتجاا  س ب االستغالل بج   

بهب النبع م  التضخم الناتج ا  ات اع الدبلة لسياساا تمن  ارتفاع أسعار السب    كل ل يعي   التضخم المكبوت  -3

 بقبي. مما يؤير ابى ارتفاع ازجبر بالتكاليف مس  ا تضخم مفاجئ 

مقا ل التدابل النقدي لبعمبة   سريعة   بتيرةا  التضخم المستمر في أسعار السب    بهب الذي يع ر المفرط التضخم  -4 

 .لب الد مس  ا انايار العمبة الم بية 

 

 ؟أسباب التضخم االقتصاديما هي 

 

ممارسة التجار سياساا ا تكارية في السبق نتيجة لبض  السب  في يد ادد م دبد م  التجار يت كمب  في   ❖

 مستمر. أسعار المنتجاا مما يس ب ارتفاع ازسعار   كل 
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 دبت كبارت ل يعية تؤدي الى تقبيل  جم ا نتاج الم بي م  السب  بالمنتجاا االستراتيجية مقا ل  يادة   ❖

   ازسعار.فاع اللبب مؤدية الرت

ق ال الدبل ابى ل ااة كمية ك يرة م  العمبة الم بية مما يؤدي للى  يادة الرغ ة في ال راي مقا ل ضعف  ا ❖

 االستيراد. ا نتاج الم بي باالاتماد ابى 

 يادة تكبفة ا نتاج الخاصة  السب  بالمنتجاا ذاا االستاالك اليبمي مما يؤدي الى  يادة سعرها م    ❖

 لبمستابكي . ة ال رائية انخفاض القدر

ادم ممارسة الدبلة لدبرها الرقا ي ابى التجار بالمصان  بازسعار التي يتم تبريد المصنبااا  اا   ❖

  المب اي  الم بيي  

ارتفاع اللبب ابى السب  بالمنتجاا م  انخفاض االنتاج المعربض في السبق الم بية مما يؤدي الى ارتفاع   ❖

 المعربض. االسعار  س ب م دبدية 

 يادة المعربض النقدي بازمبال المتدابلة  ي  الناس مما يؤدي الى  يادة ا نفاق بت قيق معدالا االية م    ❖

 عمبة. الالتضخم في السبق بانخفاض سعر 

ارتفاع أسعار السب  بالمنتجاا العالمية ميل النفل بالسب  الغذائية المستبردة مما يؤدي الى  يادة أسعار كافة   ❖

 ازصبي. المنتجاا م  مصنعاا 

 دبت كبارت ل يعية تؤدي الى تقبيل  جم ا نتاج الم بى لبدبلة مقا ل اال تياجاا بمعدالا اللبب الم بية   ❖

 ازسعار. مس  ة  يادة 

 يادة التكبفة الكبية  نتاج السب  بالمنتجاا االستاالكية مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها بضعف القدراا   ❖

 .العمبمال رائية لبمستابك في 

 

 آثار التضخم االقتصادي وتوابعه ما هي  

 ضعف قبة العمبة الم بية بقدرتاا ال رائية في السبق الم بية مما يؤدي للى ت الؤ النمب االقتصادي لب الد   ❖
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انخفاض معدالا ال لالة نتيجة النخفاض الرباتب ال ارية لبمبظفي  مقا ل االرتفاع المستمر لألسعار   ❖

 في المنتجاا أب الخدماا

م    ❖ متساراة  بتيرة  في  الدبلة  تعرضاا  دخبل  أب  فياا  االقتصادي  البض   النايار  تؤدي  التضخم 

 لإلفالس أب التضخم ال ديد

ارتفاع نسب بمعدالا الفائدة في امبياا االيداع أب االقراض  المؤسساا المالية بلرهاق المبالني    ❖

  الدف  المستمر لبدبلة 

 اا دب  االرتفاع المستمرممارسة الدبلة سياساا تق فية لب د م  معدالا التضخم المستمرة أب تي يت ❖

 الدبالر أب اليبرب ازجن ية ميلضعف قيمة العمبة الم بية في سبق الصرف العالمي لبعمالا مقا ل العمالا  ❖

 .الك يرارتفاع تكاليف االستيراد م  الخارج  س ب الا بل المستمر في سعر العمبة الم بية نتيجة التضخم  ❖

 ؟ ومواجهته االقتصادي طرق عالج التضخمما  
 

 اتخاذ   مة م  ا جراياا بالسياساا المالية التي م   أناا    التضخم،يقبم ال نك المرك ي في الدبلة التي تعاني م  
 تي: أ  تساهم في ت قيق قدر م  التبا    ي  االيراداا بالمدفبااا بت سي  معدل التضخم كاآل 

 
 : تفعيل الرقابة الحكومية •

بالمنتجاا  تعمل ال كبمة في  الة  يادة معدالا التضخم ابى تفعيل الرقا ة القانبنية بالمالية ابى السب    ❖

 بالتجار في السبق الم بية 

تتم هذه االجراياا الرقا ية ا  لريق االجا ة ال كبمية المختصة ميل جاا   ماية المستابك بجاا   ماية   ❖

 المنافسة بغيرها م  الجااا الرقا ية 

   ا ضافةتؤدي هذه الرقا ة الى من  التجار م  القيام  ممارساا ا تكارية ابى السب  االستراتيجية في ال الد   ❖

 .لمن  تعرض المستابك لبغ  في الكم بالسعر بالنبع لبمنتج المعربض 

 : تدعيم قطاع الصناعة واالستثمار  •

خالل تخفيض تكاليف ا نتاج بالخدماا  تبجأ الدبل ل ل م اكل التضخم الى دام الصناااا الم بية م   ❖

 المقدمة م  الدبلة لبمبالني  بالمصان  ال كبمية 
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ااادة ت غيل المصان  المغبقة م  جديد  ما يسااد ابى رف  معدالا ا نتاجية مقا ل اللبب الم بي بخفض أب   ❖

 تي يا سعر المنتجاا بالسب  

ت جي  االستيمار الم بي بازجن ي الذي يساهم في دخبل الم يد م  ا تيالي النقد ازجن ي م  الدبالر   ❖

 .التضخم باالسترليني بغيرها م  العمالا االجن ية بتخفيض معدل 

 : اتباع سياسات نقدية معينة •

بااليداااا م   يادة نسب الضرائب  ما   يت يقبم ال نك المرك ي لبدبل  رف  أسعار الفائدة ابى القربض   ❖

 يساهم في تر يد االستاالك الم بى لبسب  

تقبيل  جم النفقاا العامة في الدبلة  غرض تقبيل الضغل ابى اللبب لبمنتجاا بالسب  بخاصة االستاالكية   ❖

 المستبردة مما يؤدي ل دبت تبا    ي  االستاالك با نتاج 

عمالا ازجن ية الصع ة  ما يساهم في ال فاظ ابى القبة ال رائية لبعمبة  تي يا سعر العمبة الم بية أمام ال ❖

 ازجن ية الم بية مقا ل العمالا 

تقبيل كمياا ل ااة النقبد المتدابلة  ي  الناس مما يقبل م  قدراتام ال رائية لفترة م ددة تساهم في ت سي    ❖

 .العاممعدالا التضخم 
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اقتصاديات النفط الفصل السابع:   

Oil Economies 

 ؟ لماذا النفط مهم عالميا

فالنفل  ريا  ال ياة لبدبل الصنااية أص ح النفل أهم مصدر لبلاقة   ال تربل لبدبل المصدرة  أهميةاند ال ديت ا  

تدام منتجاتاا المجتم  ال ديت ،     ال تربل،  أهميةفي العالم منذ منتصف الخمسينياا م  القر  الماضي بهذا يؤكد 

اللائراا لنقل   يت تعمل   كل أساسي ابى تبفير اللاقة لصنااة اللاقة بتدفئة المنا ل بتبفير البقبد لبمرك اا ب

 .ال ضائ  باز خاص في جمي  أن اي العالم 

 البترول  أهمية 

بالمنظفاا   بازسمدة  ال الستيك  ميل   ، تقري ًا  الكيميائية  المنتجاا  جمي   لتصني   المكررة  النفل  منتجاا  تُستخدم 

التي قد ال تتبق المنتجاا ازخرى    اا يستخدم معظم  عاا بالدهاناا ب تى ازدبية ،  ا ضافة للى مجمباة كامبة م  

النفل لبنقل )السياراا بال ا ناا باللائراا( بلك  يستخدم  بالي ر عه لبتدفئة بالمصان  الكيمابية بفي الصناااا  

 ال تربل في  ياتنا اليبمية  أهميةفيما يبي  عض ازميبة ابى  ازخرى 

 … بمجبداا   كتب،بأغبفة ابى   بغراي،  بخرالي ،ب  ر   تببي ، بأقالم    مسالر،في المدرسة:  •

 … م اق  يمك  التخبص مناا لبكريماا،اامل ر ل   لب  بب،لص تك: أغبفة  •

  العرق، م يل  ازظافر،لالي  ازقم ة، المال س، التجميل،مست ضراا  الالصقة،العدساا  المن ل: في  •

 ..الجافسائل التنظيف  بالغسيل، منظفاا الغسيل  بالسجاد،المفرب اا  اللالي، ال ام ب،

  جاجاا ال بيب ال الستيكية  ال يض،ابب   االئتما ، لاقاا   التسبق،أكياس   الخارج: التسبق في  •

 أباية تخ ي   تغبيف، برق   الصقة،غير   أباني  اللاي: أيناي  •

 اللالي  العا لة،المباد  ازنا يب، السقف، لب ناي:  الل  •

 لبسياراا بال ا ناا بخدماا اللبارئ بالقلاراا بأسلح اللرق ا سفبتية  دي ل بأيناي التنقل:  ن ي    •

   ر ل ااة  كراسي،  أقالم، مرنة، أقراص  بفاكساا،هباتف   كم يبتر،في المكتب: أجا ة  •

  الفناني ،  بلالي الكاميرا،بأفالم  الكاسيا،بأ رلة  الفيديب، بمقال   المضغبلة، في بقا فراغك: ازقراص  •

  الساق، ببساداا  بالمدر ي ،   القدم،بأ ذية كرة  التصادم،بخبذاا  با لاراا، الدراجاا،بمق ض مقبد 

 ب فراا ازسلبانة   ازمباج،بركبب 

 ال ديقة: ازسمدة بالم يداا بأيات ال دائق  •

https://www.almrsal.com/post/944972
https://www.almrsal.com/post/943324
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 ؟ البترول عالميا   أنتاج أهمية ما 

تفبق   ال ادي  استمر  القر   ب تى  الع ري   القر   في  ل را ه  تم  الذي  الاائل  االقتصادي  التقدم  م   النفل  التبا ي 

مرة خالل القر  الماضي بأ  أر عة أخماس هذا    50ت ير التقديراا للى أ  ا نتاج الصنااي نما  ن ب    .بالع ري  

ذلك للى  يادة    . أدىاليانية  عد ال رب العالمية    ر ازاما دًيا م  فترة لاادة    القر ، النمب  دت في النصف الياني م   

 .هائبة في استاالك اللاقة

االقتصادي   التعاب   منظمة  دبل  في  االستاالك  معظم  يتغير    بالتنمية،ترك   هذا  دأ  أ   م   الرغم  م     اآل ،ابى 

 . ما في ذلك الصي  النامية، معدالا نمب أابى في ال بدا  

 يت  كبا منظمة التعاب  االقتصادي بالتنمية    اليانية،سيلر النفل ابى م يج اللاقة العالمي  عد ال رب العالمية  

العالمي.  60-70 النفل  استاالك  م   المائة  النامية   في  ال بدا   في  أقل  كيير  بالفرد  ا جمالي  اللاقة  استاالك  كا  

هذه   االتجاه    الفترة،خالل  هذا  أ   م   الرغم  اآل .ابى  يتغير  كال    دأ  في    المنلقتي ، في  هناك  يادة ملردة  كانا 

 .استخدام الغا  

في المائة م  م يج اللاقة العالمي. بيرج  ذلك    40، يميل النفل  بالي   ال تربل   أهمية في البقا ال الي ب عد معرفة  

ال م   الفريد  م يجاا  م     النقل،بسابلة    بالتنبع،  البصبل، بلمكانية    الكفاية،  –سماا  للى  العديد    المجاالا،بفي 

التكبفة المنخفضة. بقد استكمبا هذه  العديد م  الفبائد العمبية التي يمك  جنياا في  نية ت تية راسخة م  اقبد م   

المجاالا الصنااية بالتجارية بالم بية،  المكيف في  النفل بقبًدا    االستغالل باالستخدام  التكنبلبجي يجعل  التقدم  ل  

 .أنظف بأكير أمانًا بفعالية 

يجب أ  يكب  هناك الكيير م  النفل لعقبد قادمة، قاادة المبارد النفلية في العالم ليسا قيداً فيما يتعبق  تب ية اللبب 

 .في المستق ل

فإننا نرى   الماضية،ابى مدى العقبد ازر عة  مقدرة،الكنس ة مئبية م  قاادة المبارد  التراكمي،لذا نظرنا للى ا نتاج 

 .بم  المرجح أ  يظل هذا هب ال ال في المستق ل المنظبر نس يًا، أ  هذا كا  مستقًرا  

في     عد،ال ي ال هناك الكيير م  النفل الذي لم يتم اكت افه    العالم،  ا ضافة للى ا تيالياا النفل الخام المؤكدة في  

 .المنالق التي ت ير هياكباا الجيبلبجية للى بجبد ا تمالية ك يرة  ا تيالياا مجدية تجاريًا

العالم ب دها   المؤكدة في  اللبب لمدة    –مبيار  رميل    1100 بالي    –ستكب  اال تيالياا  لتب ية    ااًما،   45كافية 

 . ع اراا رياضية  سيلة  ال الية، ا نتاج  معدالا 

https://www.almrsal.com/post/403327
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النا ية    ذلك،بم    م  هذا  العمبية،م   نقلة    فإ  البض  أكير تفاؤالً  يتبقف ا نتاج فجأة اند  م     م دبدة؛ل    دالً 

كما  دت اندما انتقل العالم م  اصر    اديدة،م  الم تمل أ  تكب  هناك مر بة انتقالية تدريجية تستمر لعقبد    ذلك،

النفل.    الف م  اصر  ال ادي    أيًضا،للى  القر   أبائل  في  ملرد  السنبي   كل  ا نتاج  يرتف   أ   المتبق   م    ينما، 

نا ية    بالع ري ،  االسترداد    أخرى،م   معدالا  التكنبلبجيا    أيًضا،ستت س   خالل  ال نية    الم سنة، م   بت سي  

ابى   االبة  أفضل.  البصبل   كل  بلمكانية  “نفل    ذلك،الت تية  تقبيديهناك  بالصخر    ”،غير  القلرا   رمال  ميل 

 .بم  المتبق  أ  يرتف  استغالل هذا النفل   كل ملرد في المستق ل  اليقيل،ال يتي بالنفل 

 ؟الغاز عالميا   أنتاج أهمية ما 

النفل، االبة ابى   منتجي  ت دياا  العديد م   في  الغا   منتجب  النفل    ذلك،ي ترك  قلاع  في  باالستقرار  النظام  فإ  

فقل   ليس  م     لبنفل،ضربريا   العديد  في  بالغا   النفل  أسعار  االرت ال  ي   للى  ذلك  بيرج   لبغا .  أيًضا  بلك  

 .نفل ابى أسعار الغا  يت تؤير ت ركاا أسعار ال الرئيسية،ازسباق االستاالكية 

في المائة م  م يج اللاقة التجارية في العالم. الغا  هب مصدر اللاقة التجارية ازكير    23يميل الغا   اليًا  بالي  

دااة  ماية   ق ل  م   ا نتاج    ال يئة،تفضيالً  تكاليف  اللاقة،  لتبليد  الكفاية  باالي  مبيبقًا  مصدًرا  كبنه  ا   فضالً 

 .تنخفض أيًضا

 .هناك مبارد غا  كافية في العالم لتب ية اللبب لألجيال القادمة  النفل،ل الغا  يظل مكبفا. كما هب ال ال م  لك  نق

 ؟احتياطيات البترول عالميا  ما 

يبجد  بالي أر عة أخماس ا تيالياا النفل الخام المؤكدة في   ترتيب الدبل  سب ا تيالياا النفل   للي  ا  ارة باند  

العالم في الدبل ازاضاي في منظمة أب ك. االبة ابى ذلك ، فإ  هذه اال تيالياا يمك  البصبل للياا   كل أك ر  

ير  ، م  المتبق  أ  تب ي أب ك أك  2025في اام   .بأرخص في استغاللاا م  تبك المبجبدة في المنالق خارج أب ك 

 .مبيب   رميل في اليبم  58في المائة ، م   51م  نصف اللبب العالمي ابى النفل ،  نس ة 

ازاضاي ما يقرب م  نصف ا تيالياا الغا  الل يعي المي تة    أب ك دابنا اآل  ننظر  إيجا  للى الغا . تمتبك دبل  

ا   أكير م  الضعف في الر   ازبل م  القر   م  المتبق  أ  ي يد اللبب العالمي ابى الغ  لبتبقعاا،في العالم، بفقًا  

 .2025مبيب   رميل يبميًا م  مكافئ النفل   ببل اام  90ليصل للى ما يقرب م   بالع ري ، ال ادي 

متبسل   سنبي  نمب  معدل  هذا  ي بغ  بالي  بسي كل  اللاقة    المائة،في    3.0لبلبب  م يج  في  الغا   سترتف   صة 

 .ائة في هذه الفترةفي الم 30العالمي للى  بالي 

https://www.almrsal.com/post/896213
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في ضما     –بدابنا ال ننسى منتجي النفل اآلخري     –تتميل ل دى أهم القضايا ازساسية التي تباجه منظمة أب ك  

 .تبفر لاقة لنتاجية كافية في جمي  ازبقاا لبمساادة في تب ية ال يادة الك يرة المتبقعة في اللبب ابى النفل 

 االستثمار في صناعة البترول  أهمية 

بلضما  أ  منتجي    المستنفدة؛لت ل م ل اال تيالياا    اللبب؛االستيمار ملببب: لتب ية ال يادة الملبقة المتبقعة في  

المتبق  في ا مداداا.   المفاجئ بغير  النقص  دائًما لاقة ا تيالية كافية لمباجاة  لديام  يجب أ  يكب     أيًضا، النفل 

 .ال يا أنظف بأكير أمانًا بفعالية م  أي بقا مضى 

كما ي تاج المستابكب   تماًما     اا،ي تاج المنتجب  للى ضماناا  بجبد أسباق مستقرة بيمك  التن ؤ    ذلك،االبة ابى  

 .فإ  أم  اللبب ال يقل أهمية ا  تأمي  العرض  –للى اليقي  باالتساق م  ا مداداا 

ابى الرغم م  أنه ل  يكب   الضربرة مختبفًا في ال جم اما لب ظ في الماضي،    ك يًرا،سيكب  االستيمار الملببب  

 .االستيمار في نفل خارج أب ككما أ  تكبفة االستيمار في نفل أب ك أقل  كيير م  تكبفة 

، تمتبك أب ك لاقة لنتاجية فائضة ت بغ  فيما يتعبق  القدرة ابى تب ية اللبب المت ايد ابى المدى القصير للى المتبسل  

 .مما سيسمح   يادة لضافية فبرية في ا نتاج اليبم، مبيب   رميل في  2.0-1.5 بالي  

مبيب   رميل في اليبم لضافية   ببل نااية    1اا خلل ل يادة السعة  مقدار  فإ  ال بدا  ازاضاي لدي  ذلك،االبة ابى  

ب  دبت   العام  ابى    1هذا  اليبم  في  ا ضافية    ذلك،للى    ازقل  ا ضافةمبيب   رميل  السعة  لتبسي   خلل  تتبفر 

  ذلك،العمبية. بم      اًرا م   دي هذه  18متا ة  عد  بالي    اادة، السعة، ستص ح هذه    ذلك،بيمك  تفعيباا هكذا؛ بم   

كا  هناك  يادة في المعربض في السبق  ما    اليالت،ال  د م  ا  ارة للى أ  أ دت الدراساا تظار أنه في الر    

الر      2يقرب م    اليبم بأ  هذا االتجاه استمر في  لبملال ة    أقل،بل  كا   درجة    الرا  ،مبيب   رميل في   س ب 

 .المبسمية بابامل أخرى 

 ول طبقا الحتياطيات البترول ترتيب الد

غال ًا    لذلك،نتيجة   أكير م  أي مصدر آخر  تى اآل .   النفل،يستمد العالم أكير م  يبت لجمالي لنتاجه م  اللاقة م   

 .غير متناس ة   باقتصادية جيبسياسية ما تتمت  الدبل التي تسيلر ابى ا تيالياا النفل في العالم  قبة  

بتعتمد العديد م     دائًما،يمك  أ  تكب  اليربة النفلية نقمة، ل  امتالك اقتصاد متنبع أمر  كيم    لدارتاا،لذا أسيي  

يربتاا   ابى  مفرل  القائمة   كل  هذه  في  المدرجة  بنتيجةال بدا   أ     لذلك،  النفلية،  منذ  اقتصاديًا  الكييرب   اانى 

دبالًرا    35للى أقل م     2014في منتصف اام    دبالًرا لب رميل   115انخفضا أسعار النفل العالمية   كل  اد م   
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أدى االنايار االقتصادي الناجم ا  االاتماد المفرل    المتلرفة،. بفي ل دى ال االا  2016لب رميل في أبائل اام  

 ابى النفل للى  دبت أ مة  ديدة لبغاية 

مبيار    302.81فن بيال:    بكانا أابى قيمة في    رميل،مبيار   8.67دبلة    186ابى أساس    2020اام   بغ متبسل  

 .2020للى  1980مبيار  رميل. المؤ ر متاح م    0 رميل بأدنى قيمة كانا في أفغانستا : 

 صناديق االستثمار في النفط 

يمكنك  راي أسام  ركة النفل أب  راي أسام في صناديق االستيمار المتدابلة    النفل، لذا كنا ترغب في االستيمار في  

السبع سعر  تتعقب  لذا    تستيمر، اندما   ة. التي  لال  الر ح  يمكنك  بال  أساسي  زصل  م ا رة  مبكية  ابى  ت صل  فإنك 

  بست تاج للى االلت ام  القيمة الكامبة لبمبقف مقدًما. ارتفعا ازسعار. 

ازصبل. م   سبة  تت    ركة  استيمارية  أدباا  هي  المتدابلة  االستيمار  االستيمار   صناديق  صناديق  تادف  عض 

 ينما سيكب  لدى ال عض    البسيل،ميل خام  رنا أب خام غرب تكساس    معي ، بنفل للى اكس سعر أصل  المتدابلة ل

معياري.  كمؤ ر  المرت لة  النفل  ال ركاا  م   مجمباة  االستيمار   اآلخر  صناديق  المستيمري   م   العديد  يفضل 

 .المتدابلة زناا لريقة جيدة لن ر رأس المال

راً هاماً يجب أ  تعرفه لكي تستلي  فام االستيمار في النفل، بهناك رم ا  أساسيا   يعت ر رم  النفل في التدابل أم

 :يتم تدابلام في سبق النفل العالمي نبض اما لك فيما يبي

 (Brent Crude)   خام برنت

 .كمعيار يعت ر نفل  رنا الخام ازكير انت اراً، بيتم تسعير معظم النفل المبجبد  السبق  استخدام خام  رنا  •

 .كما يتم لنتاجه  القرب م    ر ال مال بتكاليف نقبه منخفضة لبغاية  •

 .% م  نفل العالم 60مبيب   رميل م  النفل الخام المتدابل يبمياً أي   100يتم ابى أساسه تسعير غال ية  •

 .دبالر لب رميل بهب أابى مستبى بصل لليه في أر   سنباا  85يصل سعر خام  رنا  الياً للى  •

 (WTI)   غرب تكساسخام 

يعت ر خام غرب تكساس هب المقياس المفضل بنمبذج التسعير ازساسي لبنفل في البالياا المت دة   •

 .ازمريكية

 .أخف ب ناً م  خام  رنا  •

 .أقل سعراً م  نفل  رنا الخام •
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 .دبالر لب رميل 38.76يتم تدابله  سعر  •

 .كما يتم لنتاجه في غرب تكساس  أمريكا •

 وجود مخزون للبترول أهمية 

اختيار هذه اللريقة لذا كنا تريد   النفل، يمكنكاالستيمار في مخ ب  النفل يعني أنك ستمتبك ازسام ازساسية ل ركة  

يبفر االستيمار م ايا أخرى ميل مدفبااا ازر اح )لذا   ذلك،الر ح م   ي  ازسام  سعر أابى ال قًا.  ا ضافة للى  

 .ض  قبق المساهمي  قاما ال ركة  ذلك( ب ع

يمك  أ  تكب  اليربة النفلية نقمة، ل  امتالك اقتصاد    لدارتاا،، لذا أسيي  النفل  لنتاجترتيب الدبل  سب   عد ارض  

أمر  كيم   يربتاا    دائًما، متنبع  ابى  مفرل  ال بدا    كل  م   العديد  بن بتعتمد  الكييرب     لذلك،  تيجةالنفلية،  اانى 

للى أقل   2014دبالًرا لب رميل في منتصف اام    115اقتصاديًا منذ أ  انخفضا أسعار النفل العالمية   كل  اد م   

 .2016دبالًرا لب رميل في أبائل اام  35م  

لى  دبت أ مة  ديدة  أدى االنايار االقتصادي الناجم ا  االاتماد المفرل ابى النفل ل  المتلرفة،بفي ل دى ال االا  

م     لبغاية.  العديد  بميل  السني ،  ماليي   مدى  ابى  العضبية  المباد  اضم الل  م   يتكب   ل يعي  مبرد  هب  فالنفل 

الل يعية   لنتاج    ازخرى،المبارد  يمك   المبارد   النفل،ال  كل  ابى اكس  فقل،  بجبده  مكا   في  استخراجه  يتم   ل 

 .ي س  االستفادة منه  أ م  يمبكه  بابى فإ  النفل هب  ريا  ال ياة لالقتصاد العالمي  ازخرى، الل يعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almrsal.com/post/901396


 ذوالفقار علي عبودد.                                           معاصرة  قضايا اقتصادية

 
 
 

46 
 

اقتصاديات المياهالفصل الثامن:   

Water Economies  

بقاد أدرج  ،كافاةيؤير ذلك ابى قااراا العاالم ب تب ية اللبب ابى المياهابى  ندرة المياه هي اج  مبارد المياه العذ ة

الم تمال خاالل   اات اره أك ر خلر ااالمي ما   يات تاأييره,  2015المنتدى االقتصادي العالمي هذا المبف في اام  

 . ينما يعاني نصف مبيار  خص في العالم م  ندرة  ادة في المياه ابى مدار العام القادم،العقد 

ف يؤثر نقص المياه في النمو االقتصادي؟ كي  

ابى الرغم م  التقدم التكنبلبجي الك ير ال الي الذي يؤير في كافة منا ي ال ياة، باباى رأسااا االقتصااد، لال أ  ازخيار 

در فمناذ فجار التااريخ اساتبل  النااس ازمااك   جابار مصاا  ،المياهي قى معتمًدا  قبة ابى المبارد الل يعية بفي مقدمتاا  

المياااه، سااباي كانااا أناااارا، أب ينااا ي ، أب با اااا، أب آ ااارا  ااادف تب يااة ا تياجاااتام الرئيسااية سااباي فااي ال رااااة أب 

بم  ارتفاع ادد سكا  العالم للى أكير م  الضعف خالل الخمسي  ااًما ازخيرة، بتراج  المابارد .  االستخداماا المن لية

ل يبي البقبف ابى ل يعة استاالك المياه فاي مختباف دبل العاالم بتاأيير ذلاك المائية المتجددة   كل نس ي، أض ى م  ا

 . ابى االقتصاد

% م  المياه في الدبل المتقدمة،  ينماا ال تتابفر نسا ة دقيقاة 59ببفقًا لدراسة لا"فاب"، تقبم الصناااا المختبفة  استاالك  

راض ال رااية بالمن لية  اا تفبق ازغراض الصنااية فاي لالستاالك في الدبل النامية غير أ  نس ة استاالك المياه لألغ

بيرج  ذلك لس  ي  ازبل البفرة المائية التي تتمت   اا غال ية الدبل المائية، لذ ل  أغب اا مصنفة كدبل غنياة .  أغبب الدبل

الميااه نسا يًا فاي الادبل مائيًا،  ما يسمح   يادة االستخدام لبصنااة الم دهرة في تباك الادبل، فضااًل اا  كفااية اساتخدام  

 .المتقدمة

% م  المياه العذ ة أي تبك التي ال تخض  لعمبياا الت بية أب 70بتقدر نس ة المياه المستخدمة في ال رااة االميًا   بالي  

 . المتقدمةالتي يعاد استخداماا،  ما يؤ ر لبنس ة الك يرة التي تستابكاا الدبل النامية في ال رااة لذا ما قيسا  تبك 

بتس  ا  يبية المياه  النس ة لالقتصاد ابى مر العصبر في ظاابر ماا يعارف  اا"اقتصاداا الميااه" بيقصاد  ااا  سااب 

 .تأييرها في معدالا النمب بتقدير تأييراا غيا اا أب   اا ابى االقتصاد،  كافة أن لته  رااية أب صنااية أب خدمية

لى أنه  تى في العصر ال ديت تفضل ال ركاا الك رى بض  مقارها في ماد  بت ير مجمباة "جبب ال ريسك لنسايا" ل

% ما  ساكا  العاالم  ابل 41بلاذلك يتركا   "  سا ب تابافر الميااه أب غيا ااا.مي ايغا ميل " يكاغب" ا  أخرى ميال "



 ذوالفقار علي عبودد.                                           معاصرة  قضايا اقتصادية

 
 
 

47 
 

تا ال فاي اساتيلا   ازناار، بذلك ابى الرغم م  تقدم ال نياة الت تياة بأسااليب ليصاالاا للاى الماد  لال أ  التفضايالا ال 

 .المنالق القري ة م  المياه،  تى في الدبل المتقدمة ذاا التكنبلبجيا العالية

 :االقتصادي مباشر على النموالمياه ال تأثير 

الادبل التاي تعااني يبنسكب أمتار مكع ة م  المياه، بلذلك نا دا منظمة  3لنتاج كيبب با د م  ازر  يستب م استاالك    ل 

بت اير دراساة . ة  اال تعاد ا   رااته باالكتفاي  ه في الدبل التي تعتمد اباى ميااه ازملاار بالفيضااناام  أ ماا مائي

% ما  6لب نك الدبلي للى أ  اال ت اس ال راري بتقبص كمية المياه المتا ة ما   اأنه تكبياف  عاض االقتصااداا  تاى  

اة أب  تى االضلرار لنقل مصان  أب ل دات تغييراا فاي الناتج الم بي،  س ب العج  ا  تبفير المياه لب رااة أب الصنا

 . ال نية الت تية

بتعد دبل ال رق ازبسل بلفريقيا جنبب الص راي في صدارة الدبل المااددة  خساارة نساب ك يارة ما  ناتجااا الم باي، 

اااة بالصانااة بالصا ة لذا لم تقم  تغييراا جذرية في أسببب استخدام المياه لتأيير النقص ابى ال ر   2050  ببل اام  

% ما  ناتجااا 3بفي دبل لفريقيا جنبب الص راي ت ير تقديراا ال نك الدبلي للى  اجة تبك الدبل للاى اساتيمار .  العامة

الم بي سنبيًا لكي ت س  م  أساليب الري باستغالل المياه ب ناي السدبد بغير ذلك لكاي تتجناب تراجعًاا ك ياًرا فاي  جام 

م  ذلك ال تتعدى نس ة االستيمار في المياه بالتكنبلبجيا المرت لة  تخ ينااا باساتاالكاا فاي دبل بابى الرغم    اقتصادها.

% م  الناتج الم بي لاا،  ماا يؤ ار للاى ا تمالياة تصاااد از مااا التاي تعانيااا فاي  اح الميااه، 0.3جنبب الص راي  

 .بيدخباا في دبامة م  التراج  االقتصادي  ل باز ماا ا نسانية

مة المياه في تصاعد عالميا : أز  

% 4-3% يتحسين البياتا المحليي ايهيا ببسي   25الدول التي عملت على تحسين استخدامها للمياه بتقليي  الااديد ببسي    ل   

ا جدييدا , بس ب الوارة اي المياه، وهو ما حدث اي جبوب أاريقيا التي تضرب بها مبظمي  فاياوف مي ً   االدولي  أديرن اظاميً

اسع  لتحسين استخدام المياه اي المبازل والصباعان، مما ايتا عبيت تقليي  اسيتخدام الميياه ايي اليري مين للري وبراما و

، دون تأثر المحاصيل الزراعي  مع اسيتاادة الصيح  العامي  والصيباع  2016% عام  62% اي أوائل األلاي  ال ال   إلى  80

% من دول العالم تعااي من ضغوطان ك يرة عليى 37وتشير تقديران مؤسس  فوورلد ريسورسزف إلى أن . من اليوارة

% مين دول العيالم مهيددة 20% اي وارة مائيي ، بيبميا ت قيى  30مواردها المائي ، بيبما يأتي ال لث اي مخاطر مق ول  و

ثل يي سيكان العيالم سيصي حون مهيددين بالمعااياة مين   كما أن.  بالتراجع اي ترتيب فاألمان المائيف مع الزيادة السكااي 

، ما بين البق  العادي والشديد، ال سيما إذا ظلت معدالن البمو السكااي واالسته ك 2025اق  اي المياه بحلول عام  

 .الزراعي والصباعي واي المبازل على حالها
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% لمحاولي  تيواير 80واي الدول التي تعااي من ضغوطان ك يرة على المياه ترتاع اس   استخدامها ايي الزراعي  إليى 

% احسب من الموارد المائي ، ويؤشر 20لسكان تلك الدول، غير أن ذلك يترك للصباع  واالستخدامان المبزلي   الغذاء  

وتبحصر دول الوارة المائي  اي أوروبا وكبدا، بيبما تتااون بعض اليدول دالليًيا، اايي .  إلى أزم  متصاعدة بتلك الدول

كيذلك الحيال ايي الوالييان المتحيدة، غيير أن بعيض مبياطق الصين اهباك بعض المباطق التي تعد ذان وايرة مائيي ، و

أدى  2006وعلى س يل الم ال، عاات الصين من جااف شديد اي عام . الدولتين شاسعتي المساح  تعااي اقًصا اي المياه

ملييون صييبي بميا دعيا الحكومي   95مليون دوالر، وأثر هذا على موارد  300إلت ف محاصيل تقدر ديمتها بأك ر من 

 .لصيبي  حيبها إلدرار برااما تعويضان واسع لمتضرري الجاافا

واي هذا اإلطار يشدد ال بك الدولي على ضرورة االست مار اي تكبولوجيا اسيتخرا  الميياه واسيتغ ل األم يار وإعيادة 

دة ايي تعيداد استخدام المياه وتحلي  مياه ال حر اي ظل ارتااع ازدياد ال لب المسيتمر عليى الميياه ميع الزييادة المضي ر

 . السكان العالمي

وتشير األمم المتحدة اي أحد تقاريرها حول التبمي  المستدام  إلى أهمي  الوصول بالميياه المعياد اسيتخدامها رالرماديي   

% من المياه المستخدم  اي المبازل والمصااع بما يسمح بتحقيق واوران ك يرة اي الميياه المتجيددة 60-50إلى حوالي  

ويمكين اسيتخدام تليك الميياه ايي أغيراد متعيددة م يل .  تويان الصح  العام  بيل والبشياط االدتصياديويحسن من مس

التبظيف وغسل الم بس واي الصيرف الصيحي، بميا يع يي مسياح  أك ير ال تخيدم الميياه البظياي  ألغيراد الشيرب 

مين المبياطق سييؤدي الرتاياع  ويحذر ال بك الدولي من أن استمرار تيأثير اقي  الميياه ايي العدييد .  وال هي والزراع 

بما دد يؤدي اي اهاي  األمر إلى اادالع صراعان بين الدول بس ب اق  الموارد، لت يدو الميياه عبصيًرا  أسعار الغذاء،  

 .حاسًما ليس اقط للحياة، بل ل دتصاد وفالس م العالميف

 المياه كمصدر للنمو وفرص العمل: 

امل م  أصل أر ا  فاي العاالم تعتماد،   اكل م ا ار أب غيار م ا ار، اباى  أ  يالت فرص  العالمية  فيد التقديراا  ت

مبارد المياه. أما م اكل  ح المياه بس ل ال صبل ابياا، فضالً ا  تبفير خدماا الصرف الصا ي، ما   اأناا أ  

مياة المابارد كما يُ ي  تقرير ازمم المت ادة   اأ  تنق بة.  ت د م  النمب االقتصادي بليجاد فرص امل في السنباا الم

اباى مساتبى العاالم   المعنب  "المبارد المائية بفرص العمل" أ  نصف القابى العامباة,  2016لعام  المائية في العالم  

 .مبيار نسمة يعمبب  في يماني مؤسساا صنااية هي ازكير ااتماداً ابى المبارد المائية 1.5ال الغ اددها 

، سباي أكا  ذلك اباى المساتبى االقتصاادي أب ال يئاي أب االجتماااي. رت ل المياه  فرص العمل ارت الاً ال ينفصمبت

بي ر  ا صدار ازخير لبتقرير العالمي   أ  المبارد المائية آفاقاً جديدة م   يات أناه يُ اي  الصابة  اي  الميااه ب اي  
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ظربف العمل. بلذا   ما أ  المبارد المائية تُبلّد أن لة  تى بتعمل ابى ت سي , كفرص العمل ابى ن ب غير مس بق

 النجاح، بأ  ن ني سبياً مستق الً مستداماً، فعبيناا أ  نساعى  2030كنا نرغب في أ  تُكبل خلة التنمية المستدامة لعام 

 .لكي يكب  العمل في قلاع المياه امالً الئقاً، بأ  تكب  المياه التي نعتمد ابياا مأمبنة

 :المياه، قوة دافعة للنمو

اامالً رئيسياً في ليجااد فارص العمال، بذلاك  ادياً ما  اساتخراجاا ما  منا عااا، بماربراً   اتى أ اكال ميل المياه  ت

ل  االستيمار في الم اري  الصغيرة التي تبفر س ل ال صبل ابى مياه  يت   .استخداماا، ب تى رجبااا للى الل يعة

مبياار  28.4ئد ابى االستيمار  ما يقاارب ال رب بمرافق الصرف الص ي ازساسية في أفريقيا يمك  أ  يكب  له اا

 .القارة% م  الناتج الم بي ا جمالي في 5دبالر سنبياً، أي ما يعادل ن ب 

  هذه االستيماراا تؤير تأييراً مفيداً في مجال فرص العمل. ففيما يتعبق  البالياا المت دة، ت ير التقاديراا للاى أ  ل

ل نية الت تية التقبيدية الخاصة  تبفير ا مداداا بخدماا الصرف الص ي في االستيمار  م بغ مبيب  دبالر في مجال ا

فرصة امل. بم  يم فإ  مكتب الت بيالا االقتصادية التا   لاب ارة التجاارة   20ب  10ال الد تفضي للى ليجاد ما  ي   

فرصة  3.68تؤدي للى ليجاد  ازمريكية قد  ي  أ  كل فرصة امل يتم تبفيرها في قلاع المياه بمعالجة المياه العادمة

 .امل غير م ا رة في االقتصاد البلني

ما في أمريكا الالتينية فقد  ينا دراسة أخرى أ  االستيمار  م بغ مبيب  دبالر في تنمية ا مداداا بخدماا الصرف أ

م المياه فيه   م   أ  االنتقال للى االقتصاد ازخضر، الذي تقب, كما أفرصة امل 100000الص ي يفضي للى خبق 

بتفيد التقديراا الاباردة ما  البكالاة الدبلياة لبلاقاة .   دبر م بري، يمك  أيضاً أ  يكب  اامالً لتبفير فرص العمل

 .2014اام مبيب   خص في مجال اللاقاا المتجددة في  7.7المتجددة  أنه تم  الفعل ت غيل 

تناقص القوى العاملة:دور المياه في   

ايد ابى لبب مبارد المياه العذ ة، بهب ما يتفاقم جراي اآليار الناجمة ا  تغير المناخ. فقد  اد ت تد  دة الضغل المت 

، ما  المتبقا  أ  2050ب 2011بفي الفترة  اي  ااامي     منذ يمانينياا القر  الماضي%  1 نس ة    معدل س ب المياه

ي داد اللبب ابى المباد الغذائية  ما نسا ته مبيار نسمة، ميبما س 9للى  7%، أي م  33ي داد ادد سكا  العالم  نس ة 

لضافة للى ذلك، فإ  التقرير الخامس لفرياق خ اراي الايئاة ال كبمياة الدبلياة المعنياة  تغيار .  الفترة% خالل هذه  70

% ما  ساكا  العاالم سايباجاب  انخفاضااً  ن اب 7المناخ يتبق  أنه كبما  ادا  رارة العالم درجة با دة فإ   بالي 

بيقتضي هذا النقص المتبق  استغالل المبارد المائية غير التقبيدية، ما  ق يال لااادة .  المتجددةمبارد المياه  % في  20
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تدبير مياه ازملار أب المياه العادماة أب الجرياا  السال ي فاي المناالق ال ضارية. بيمكا  أ  ياؤدي اساتخدام هاذه 

بالتلابير التكنبلابجي. بخاالل السانباا المق باة، فما  المبارد ال ديبة للى ليجاد فرص امل جديدة تتعباق  اال  بت  

المتبق  أ  تفضي تقنياا تقدير ال يانااا بتقيايم المخاالر باساتغالل التقاال الصابر اا  لرياق الساباتل للاى ليجااد 

ً   .مجاالا أخرى م تمبة  يت يمك  تنمية لمكاناا أفضل لتبفير فرص العمل ، يتم  الياً ت غيل ن ب با د في بامبما

ئة م  القبى العامبة في ال بدا  المتقدمة بال بدا  النامية في قلاع المياه الذي ي مل لدارة هذه المبارد، ب ناي ال نى الما

بخالل العقبد ازخيرة، فاإ  اادد العاامبي  .  الت تية بصيانتاا، فضالً ا  تبفير ا مداداا بخدماا الصرف الص ي

في مجال تبفير امداداا المياه بمعالجة المياه العادمة قد انخفض انخفاضاً  اداً. بيعبد هذا التناقص للاى اادم اهتماام 

الخريجي  الجدد  ال صبل ابى فرص امل في قلاع المياه، بللى نقص المابارد الال ماة لتعياي  العاامبي  الماؤهبي  

اي ابيام، بالسيما في القلاع العام، فضالً ا  تقدم القبى العامبة في الس . ففي البالياا المت دة، سبف ي اال با  ق

 .هذا العام% م  القبى العامبة في قلاع المياه   ببل 50% ب30للى المعا  ما يترابح  ي  

المؤهبي  لبعمل فاي المناالق الريفياة،  ب ا ضافة للى نقص مبارد المي انية فاناك صعب ة تتميل في اجتذاب العامبي 

فضالً ا  الصبرة السب ية لقلاع خدماا الصرف الص ي. ففي ادد م  المنالق، بالسايما فاي غارب أفريقياا، ما  

غيار أ  االساتيمار فاي مجاال . الصعب  مكا  اجتذاب العامبي  لبعمل في هذا القلاع الذي يُعت ار  ميا اة ماناة مايناة

ا الصرف الص ي لنما يُعد قلاااً بااداً فيما يتعبق  تبفير فرص العمال بت قياق النماب. مياال لمداداا المياه بخدما

مبيب  نسمة في  انجالدي  ب ناي  بكم بدياا يمكا  لاام ال صابل اباى الميااه الجارياة فاي   20ذلك أ  ما يقرب م   

يميل تأييراً اقتصادياً م تمالً ت بغ  ، أي ما يعادل ستة أضعاف الرقم ال الي، بهب ما2025المنالق الريفية   ببل اام  

مبيب  دبالر سنبياً. بتُ ي  دراسة أُجريا في  نغالدي  بلندبنيسايا ب يارب بتن انياا أ  ا مكانااا المتعبقاة   90قيمته  

ً   700 خدماا الصرف الص ي تميل   بلضافة للى ذلك، فاإ  العدياد ما  نظام الصارف الصا ي .  مبيب  دبالر سنبيا

بيقتضي ازمر القيام  استيماراا تتيح  يادة تبفير فرص العمل في هذا القلاع. بتفيد التقديراا  أ   اتا غير فعالة،  

% بفاي 25% م  كمياا س ب المياه في العالم تتال ى  س ب ظباهر التسرب. ففاي لناد ، ت باغ نسا ة الخساائر 30

فإناا تخض  لتكنبلبجياا  دائية، مماا   %. بفي ادد م  ال بدا ، ال تبجد ممارساا لبري، أب ل  ُبجدا،32النربيج  

يفضي للى ابائد  رااية ضاعيفة. أماا فاي أفريقياا، اباى بجاه الخصابص، فاإ  ال راااة تعتماد أساسااً اباى ميااه 

% م  ازراضي ال رااية في البقاا الاراه ، بهاب ماا يعرقال ليجااد فارص 10ازملار، بيتم رّي مسا ة تقل ا   

 .العمل

 :2030لمستدامة المياه في خطة التنمية ا
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 فرص النجاح، فم  الباجب التسبيم  الادبر الرئيساي لبميااه فاي ااالم   2030لكي ت ظى خلة التنمية المستدامة لعام  

العمل. ففرص العمل الالئقة ترت ل ارت الاً بييقاً  إدارة المياه، بذلك في مجاالا م  ق يل امداداا المياه بلدارة ال ناى 

لقلاااا التي تعتمد ابى المياه، ميل ال رااة بمصايد ازسماك باللاقة بالصنااة بالص ة. الت تية بالنفاياا، بفي ا

باالبة ابى ذلك، فإ  ال صبل ابى ماي ال رب بتبفير خدماا الصرف الصا ي ما   اأناما ليجااد فارص العمال 

. انه لت قيق النمب االقتصااديبالقبى العامبة التي تتمت   ص ة جيدة بتتسم  تعبيم بانتاجية، مما يميل  رلاً ال غنى  

ل  تايئة الظربف الال مة لت سي  لنتاجية المياه بلتا ة االنتقال للى االقتصاد ازخضر، بلاداد اامبي  مؤهبي  لببفاي 

 اللبب المت ايد ابى القبى العامبة في قلاااا المياه ا كل ذلك يميل  عضااً ما  العبامال التاي يركا  ابيااا التقريار 

ارة اهتمام ال كبماا  غية االستجا ة   كل مالئم لمقتضياا أهداف التنمية المستدامة التي بضاعتاا ازمام المذكبر  ي

 .المتعبق  المياه بالصرف الص ي ابى بجه الت ديد  6المت دة، بالسيما الادف 
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 اقتصاديات الطاقة البديلة الفصل التاسع: 

 : جارة الطاقة المتجددةت

ظاارا أبائال تقنيااا لااا, , نبع ازامال التي تتدخل في ت بيل اللاقاا المتجددة للى مصادر لبادخل بالتاربيجهي  

ة اللاقة م  المباد ال ية أب التي كانا  ية منذ بقا قريب بكذلك النفاياا )صناا  الكتبة ال يبيةاللاقة المتجددة ميل  

ا الجيل اليااني في امل ، أملاقة ال رارة ازرضية, ة م  اللاقة المائية()الكار اي المنتَج  الكاربمائيةاللاقة  (,  المت ببة

, تسخي  بت رياد الصاخبر، لاقة ازمباجاللاقة م    أما الجيل اليالت في مل از  ات في مجال تبليد ,  اللاقة ال مسية

 اضبية تخ    رارة ال مس  صبرة كيميائية(. )أي مادة باللاقة ال يبية، لاقة الرياح

التاي تمنا  انت اار اللاقااا المتجاددة   اكل باسا  ميال كبفاة   (الالتقنياة)بى الرغم م  بجبد الكيير م  العبائاق  اب

تخلل لالستيمار في اللاقااا المتجاددة،  يناا سبرية  دبلة    65لال أ  ما يقارب  بغيرها,  االستيماراا العالية ال دائية  

 المتجددة.ا ابى بض  السياساا الال مة لتلبير بت جي  االستيمار في اللاقاا بامب

 أب اال ت ااس اال تارارهاي ظااهر  المتجاددة,صانااة اللاقااا م  أهم العبامل الم ركة التي تدف  ابى التبجه للاى 

مبياار   77الت جي  ابى ضخ رؤبس ازمبال في اساتيماراا اللاقاة المتجاددة التاي بصابا للاى  ابالي    , بالعالمي

 .2007دبالر أمريكي اام 

، بالتببت، بانعدام أم  اللاقة م اكل مامة، بيتلبب التعامل معاا تغييراا رئيساية فاي ال ناى التغير المناخي  بيعت ر

اداا اللاقة، لذ أناا تساهم تُعت ر تقنياا اللاقة المتجددة م  العبامل الرئيسية المساهمة في م فظة لمد ,  الت تية لبلاقة

, ان عاات الغاا اا الدفيئاةفي أم  اللاقة العالمي، بتقبل االاتماد ابى البقبد از فبري، بتتيح الفرص لبتخفيف ما   

لذ أ  , يُست دل البقبد از فبري المضر  المناخ  مصدر لاقة نظيف، بمسااد ابى تبا   المناخ، بغيار قا ال لبنفااد 

االنتقال م  استخدام الف م، بالنفل، بالغا  للى استخدام لاقة الرياح، باللاقة ال مسية بال رارية الجبفية قيد التنفياذ. 

ما يؤدي للى  -كالنفل، أب الف م، أب الغا  الل يعي–اللاقة يتم ا  لريق  رق مادة ما في االقتصاد القديم، كا  لنتاج  

ان عات غا  الكر ب  الذي أدى للى ت ديد االقتصاد. يستخدم اقتصاد اللاقة الجديدة لاقة الرياح، بال مس، بال ارارة 

 .المبجبدة في جبف ازرض 

كبة لمداداا اللاقة في است ياناا الرأي العام العالمي. تتضم  تباك يبجد تأييد قبي لبعديد م  اللرق التي تتنابل م ب

اللرق التربيج لبمصادر المتجددة ميل اللاقة ال مسية بلاقة الرياح، بفرض استخدام كمية أك ر م  اللاقة المتجددة 

تتارك اساتيماراا  في الخدماا، بتقديم م ف اا ضري ية لبت جي  ابى تلبير باستخدام تبك التقنياا. م  المتبق  أ 

 .اللاقة المتجددة أيًرا ليجا يًا ابى االقتصاد ابى المدى اللبيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AE%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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أكدا ادة  بادت مأسابية في مجال استخراج المعاد  ابى مستبى العالم الخلر الم دق  ال  ر في سبسبة لمداد لقد  

برمااد الف ام، باالن عايااا ما   الف م. تؤكد م ادراا جديدة لبكالاة  ماياة ال يئاة ازمريكياة تساتادف تبابت الااباي،

 . الفضالا التأييراا ال يئية لبف م بتكبفة التعامل معاا  تقنياا الت كم

يخض  استخدام تقنية التصدي  المائي اند استك اف الغا  الل يعي لبف ص الدقيق،  س ب بجابد دليال اباى تببيات ب

تعبقة  الكمياا الك يرة م  الميااه المساتخدمة فاي م لااا المياه الجبفية بان عات الغا اا الدفيئة. تت ايد المخابف الم

تبليد اللاقة التي تعمل  الف م باللاقة النببية، خصبًصا في المنالق التي تعاني نقًصا في المياه. جددا أ دات، ميل 

 ا ضافة . يلكارية فبكب يما، ال كبك المتعبقة  القدرة ابى ت غيل أاداد ك يرة م  المن آا النببية ابى المدى اللب

بال يرغب المقرضب  في تمبيل هاذه المن اآا دب  )م  الجيل الياني(    للى استمرار ارتفاع تكبفة  ناي ب داا نببية

 .الضرائب تقديم ضماناا م  ق ل دافعي 

  العالمي ل  كة سياساا اللاقة المتجددة في القر  البا د بالع اري  أ  اللاقاة المتجاددة لام تعاد تفيد تقارير البضب

 .ا ارة ا  مصادر لبلاقة فقل،  ل ت ّكل لرقًا لمعالجة الم اكل االجتمااية، بالسياسية، باالقتصادية، بال يئية

ا، ما   ينااا: ال تُعت ر اللاقة المتجددة اليبم مصدًرا لبلاقة فقل،  ل هي لريقب ة لتب ياة ا تياجااا مب اة أخارى أيضاً

ت سي  أم  اللاقة، بتقبيال اآلياار الصا ية بال يئياة المرت لاة  اللاقاة از فبرياة بالنببياة، بالتقبيال ما  ان عايااا 

 .الغا اا الدفيئة، بت سي  الفرص التعبيمية، بخبق فرص العمل، بال د م  الفقر، بتع ي  المساباة  ي  الجنسي 

ما  الممكا  أ  ب ،از فابريُلبرا العديد م  أسباق، بمن آا، بسياساا اللاقة لدام لنتااج باساتخدام البقابد   لقد 

تقدم تقنياا أ دت بأنظف فبائد اجتمااية ب يئياة، لكا  ااادة ماا يارفض م اغبب المن اآا المصاادر المتجاددة زناام 

ادة ما يتجاهل المستابكب  أنظمة اللاقة المتجددة   بالمألبفة،ُمدرَّ ب  ابى التفكير في ما يخص من آا اللاقة الك يرة  

)مياال  ما  الممكاا  أ  يضاار ت ريااف الساابق العالميااةب ،لبكار ااايزناام ال يُمنَ ااب  أسااعاًرا دقيقااة  اابل اسااتاالكاا 

 .اللاقة المتجددة)ميل ال باف  المج أة(  بت ريف السبق غير المتعمد  ,ا ااناا( 

هي ابائاق ميال خفية بالقبية التي تباجه اللاقة المتجددة بكفاية اللاقة في البالياا المت دة عض أكير العبائق الل   

تُعت ر العباقب التي تقف في لريق االنت ار الباس  لتجارة تقنياا اللاقة .  يقافية بمؤسساتية بليسا هندسية أب ابمية

اا التاي  اددا نلااق عالعبائاق غيار التقنياة  بأُجرياا العدياد ما  الدراسا تقنياة،المتجددة ابائق سياسية بليساا 

العبائق ا ارة ا  مصااب تجعال اللاقاة المتجاددة غيار مالئماة لبتسابيق، بالمؤسسااا،   الستخدام اللاقة المتجددة

 :ةتتضمن بعض العوائق الرئيسيو. بالسياسة المرت لة  أ كال أخرى م  اللاقة

ا   -1 صعب ة في التغبب ابى أنظمة اللاقة الُمن أة، التي تتضم  صاعب ة فاي تقاديم أنظماة لاقاة متلابرة، خصبصاً

أنظمة التبليد في المبق  ميال ازلاباح الضابئية، بال صار التقناي، بازساباق الكار ائياة المصاممة لمن اآا اللاقاة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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عاادة ماا تُصامم . فل اقتصادياا التغير المناخيالمرك ية، بت كم الم غبي  في السبق، بكما يبضح تقرير ستير   ب

ال  كاا الكار ائية البلنية لت غيل من آا اللاقة المرك ياة ب التاالي هنااك تفضايل زدائااا. ما  الممكا  أ  تباجاه 

التقنياا التي ال تناسب هذه ال  كاا  سابلة صعب اا في دخبل السبق،  تى ل  كانا التقنياا  نفساا قا بة لبتل ياق 

النا ية التجارية. ينل ق هذا اباى الجيال الماب ع ز  معظام ال ا كاا الكار ائياة ال يالئمااا تبقاي الكار ااي ما  م   

مصادر متعددة صغيرة. م  الممك  أ  تباجه مصادر اللاقة المتجددة باساعة النلااق م ااكل فاي  اال بضاعاا فاي 

 .منالق  عيدة ا  ال  كاا الكار ائية المبجبدة

السياسة ال كبمية الداامة التي تتضم  نقًصا في السياساا بالتعبيماا الدااماة لن ار تقنيااا اللاقاة   االفتقار للى  -2

المتجددة، ببجبد سياساا بلبائح تعيق تلبير اللاقة المتجاددة بتادام تلابير اللاقاة التقبيدياة. اباى سا يل المياال، 

متجددة المعتمادة اباى المساتابك، بالتاأمي  ال كابمي ا ااناا ال كبمية لببقبد از فبري، اد كفاية  باف  اللاقة ال

 .ل بادت المن آا النببية، بامبياا تقسيم المنالق المعقدة بالسماح  إجراي امبياا اللاقة المتجددة

 .الفتقار للى ن ر المعببماا بنقص الباي لدى المستابكا -3

 .اا اللاقة التقبيديةلتكبفة المرتفعة لتقنياا اللاقة المتجددة  المقارنة م  تقنيا -4

خياراا تمبيل م اري  اللاقة المتجددة غير الكافية، م   يناا الفرص غير الكافية لب صبل اباى تمبيال  أساعار   -5

 .معقبلة لملبري الم اري ، برّباد ازامال، بالمستابكي 

اقة التقبيدية )ابى س يل الميال، لتي تتضم  ف اًل في استيعاب جمي  تكاليف الل,  زسباق الرأسمالية غير الكامبةا -  -6

تأييراا تببت الاباي، بخلبرة تبقف ا مداداا( بالف ل في استيعاب كل فبائد اللاقة المتجددة )ابى سا يل المياال، 

 .(هباي أنظف، بأم  لاقي

بالتصانيعية الملبب اة ادم كفاية مااراا بتدري اا القبى العامبة، بم  ضمناا نقص المااراا العبمية، بالتقنية،   -7

 نتاج اللاقة المتجددة، باالفتقار لخدماا التركيب بالصايانة بالمراق اة المبيبقاة، بف ال النظاام التعبيماي فاي تقاديم 

 .تدريب مالئم في مجال التقنياا ال ديية

 .االفتقار للى أكباد بمعايير، بر ل المرافق، بلر اداا قياس صافي كافية -8

 .اي العام  فبائد نظام اللاقة المتجددةالفتقار للى البا -9

م اركة أص اب المصالح بأفراد المجتم  بادم تعابنام فاي الخيااراا المتعبقاة  اللاقاة بم ااري  اللاقاة   ادم  -10

 .المتجددة
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دة أ  يُسافر  ادبره اا  فبائاد أخارى،  اات اار أ  تكنبلبجيااا اللاقاة مل       أ  ت ايد انت ار أنباع اللاقة المتجّد 

لمتجددة تؤّدي للى خبق فرص العمل بال ّد م  تبّبت الاباي ابى الُصعد الم بية، فضالً ا  ال اجة للى كميااا أقال ا

م  المياه.  ل ل  تكنبلبجياا اللاقة المتجددة تكااد تقتصار اباى اساتخدام المابارد الم بياة مماا يساااد اباى  ماياة 

ل اللاقاة ما  الادبللاقة. بازهم م  ذلاك، ف النسا ة لبكييار م  الصدماا الخارجية فيما يتعبّق  أم  ال  االقتصاد  ، تميّا 

المتجددة كذلك ل دى الُلرق ازسرع الكفيبة  تبسي  لتا ة الكار اي  يت أ  اللا   النملي الك ير التي تتسم  ه كييار 

أناه، بزبل مارة فاي   م  هذه التكنبلبجياا، بال سيما ازنمال ال مسية الفبللاضبئية بالرياح ال الئية، تعني كاذلك

تاريخ قلاع الكار اي، أص ح يّمة دبر فعال يقبم  اه ازفاراد بالمجتمعااا فيماا يتصال  ت بيادهم  ماا ي تاجبناه ما  

الكار اااي. ب اااذا أصاا  ا تكنبلبجياااا اللاقااة المتجااددة تتصااّدر امبيااة تغيياار تلاارأ ابااى نظااام يتساام  م يااد ماا  

 .الديمقرالية في تب ي  اللاقة
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لتكتالت االقتصادية الدولية لفصل العاشر: اا  

international economic blocs 

 التكتل االقتصادي:

ً تتم  ي  مجمباة م  الدبل المتجانسة  لبتكامل االقتصاديهب صيغة  لت قياق  يقافياً، أب جغرافياً أب اقتصادياً أب تاريخيا

مصب ة اقتصادية )أب سياسية( م تركة. بيتميل المفابم االقتصادي لبتكامل  تب ياد السياسااا االقتصاادية  اي  اادة 

تجارة ق ل اندماج تبك الدبل   اكل كامال ابى ال بغير الجمركيةغاي ج ئي أب كامل لبقيبد الجمركية دبل م  خالل لل

 . م  أهم التكتالا االقتصادية في العالم:أب ج ئي

االت اد ازبرب ي.  -1  

تكتل  ريكس. - 2 

منظمة جنبب آسيا )آسيا (.  -3  

منظمة التعاب  االقتصادي )ليكب(.  -4  

معاهدة نافتا.   -5  

لي ك(. مجمباة التعاب  االقتصادي لقارة آسيا بالم يل الاادئ ) -6  

منتدى دافبس االقتصادي.  -7  

مجمباة الع ري .  -8  

مجمباة الس  .  -9  

 مرا ل التكامل االقتصادي: 

.  التجارة التفضيبية اتفاقياا  -1  

   . منلقة التجارة ال رة -2

   . االت اد الجمركي -3

   . السبق الم تركة  -4

   .االت اد النقدي  -5

 .التكامل االقتصادي -6

 

 األوروبي:أوال : االتحاد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تماب    1دبلة بآخرهم كانا كرباتيا التي انضما فاي    27االت اد ازبرب ي هب منظمة دبلية لبدبل ازبرب ية يضم  

، بلكا  العدياد ما  أفكااره 1991، تأسس  ناي ابى اتفاقياة معربفاة  اسام معاهادة ماساتريخا المبقعاة ااام 2013

الت اااد ازبرب ااي نقال صااال ياا الادبل القبميااة للااى ما  أهاام م اادئ ا . بمبجابدة منااذ خمسايناا القاار  الماضااي

 .المؤسساا الدبلية ازبرب ية

 - دأ االت اد ازبرب ي كم اربع اقتصاادي صاغير  اي  ساا دبل  اكبا السابق ازبرب ياة الم اتركة بهاي ألمانياا

"ال ريّااا ازر ا " لبكسم برغ, بأسسا هذه الادبل سابقاً مب اداً يعتماد اباى م ادأ   - بجيكا  -هبلندا  -فرنسا  -ليلاليا

بالتي تقضي   تمكي  ازفراد بالسب  بالخدماا برأس المال م  الت ّرك   ريّة  ي  كافة الدبل ازاضاي في االت اد, 

. نال االت ااد ازبرب اي جاائ ة 2020دبلة  عد خربج  ريلانيا منه اا     27يم تبس  لي مل  راكة سياسية بيضم  

لار، يعت ر االت اد ازبرب ي أك ر تكتّل تجاري االمي بأك ر مصّدر لبخادماا . بفي هذا ا 2012نب ل لبسالم اام  

 بالسب  المصنّعة في العالم.

دبلاة ما  دبل االت ااد اليابرب كعمباة  19بقد ااتمدا , مبيب  نسمة داخل  دبد االت اد ازبرب ي  450يعي  ن ب  

بقاد  اكل تصابيا ال ريلاانيي  اباى الخاربج مناه , يتخذ االت اد م  العاصمة ال بجيكية  ربكسل مقراً له , بمب دة

 .ضر ة قبية لم ربع أبرب ا قبية بمب دة بأكير فاابية ابى الصعيد الدبلي

 أهداف االتحاد االقتصادي األوروبي وآلياته التنظيمية:

ذا التكتال م  خالل تت   مرا ل التلبر المختبفة لبتكتل االقتصاادي ازبرب اي فإناه يمكا  رصاد ازهاداف التالياة لاا

 االقتصادي:

خبق سبق تجارية مب دة ذاا قدرة انتاجية أكير كفاية بلاقة اساتيعا ية ضاخمة  ادب   اباج   دبدياة، بللغااي   -1

 .القيبد التعريفية بالقيبد الكمية بالتميي ية  ي  الدبل ازاضاي في التكتل االقتصادي

بى العرض باللبب با ترام م ادأ المنافساة ب ياادة قادرة تعميق االقتصاد ال ر القائم ابى آلياا السبق بتفاال ق  -2

 .المنتجاا ابى التباجد في ازسباق العالمية أب الدبلية

انتقال دبل التكتل االقتصادي ازبرب ي م  مر بة التكامل بالتنسيق للى مر باة االنادماج الفعباي  ماا يساال ما    -3

م  دف  معدالا التقدم االقتصادي بالعبمي بالتلبر االجتمااي   امبية االستخدام ازميل لبلاقاا بالمبارد، بما يع  

 .باليقافي

دخبل القر  ال ادي بالع ري   صبرة تسمح لبتكتل ازبرب ي  اأ  يبعاب دبراً أكيار فعالياة فاي كافاة المجااالا   -4

 .االقتصادية  ل بالسياسية
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أبرب ا بلقامة ال نك المرك ي ازبرب ي بت بيل ب دة النقد ت قيق الب دة النقدية ازبرب ية باالستقرار النقدي في   -5

 .م  ب دة  سا ية للى ب دة نقد  قيقية م  خالل تع ي  تنسيق السياساا النقدية لبدبل ازاضاي في التكتل

العمل  صفة مستمرة صبب تقرياب السياسااا االقتصاادية بالنقدياة  اي  الادبل ازبرب ياة ازاضااي فاي التكتال   -6

 .ادياالقتص

العمل   كل أكير فعالية ابى خفض معدالا التضخم، بكذا  يادة معدالا النمب بخفض نساب ال لالاة  ا ضاافة   -7

للى خفض معدالا الفائدة   دات االستقرار االقتصادي بالرباج الملببب في الدبل ازاضاي في التكتل االقتصادي 

 .ازبرب ي

 :كيف يعمل االتحاد االوروبي؟

، مماا يعناي أ  الادبل ازاضااي تتناا ل اا   عاض  قبقااا السايادية ات اد فبق بلنيبرب ي ا ارة ا   االت اد از

قر فاي لالت اد ازبرب ي بمؤسساته. ب التالي ت دي الدبل ازاضاي قدًرا ك يًرا م  اليقة في االت اد ازبرب ي. بهي ت

 أنه م  ازكير فائدة لجمي  الدبل المعنياة اتخااذ القاراراا با جاراياا  لريقاة تضا     العديد م  المجاالا السياسة

 . تى با  تعارض فعل ذلك أ يانًا م  مصالح معينة زي  بد فردي –مصالح االت اد  أكمبه في االات ار 

, بت اادد ال خصااية االات اريااة اااد ازبرب ااي،  ياات تعليااه بتعااد المعاهااداا  ميا ااة تعبيماااا الت ااغيل  النساا ة لالت

مسؤبلياته بأساليب امبه ب رايته أمام المبالني , لاذا يتعي  ابياا دائًما أ  تعكس اتفاق الدبل ازاضاي اباى دبر 

رب ي مما يعني أ  االت اد ازبرب ي يستلي  العمال  ذاتاه بلايس فقال كمجمبااة ما  الادبل ازاضااي,  االت اد ازب

 .المعاهداا ازساسية لالت اد ازبرب يبيرج  الس ب في هذا للى لجراي تعديالا مستمرة ابى 

 :يالية مستبياا م  مسؤبلياا االت اد ازبرب يلك  ددا المعاهداا بنتيجة لذ 

 لمصب ته.االختصاص ال صري،  يت يجب  لالت اد ازبرب ي فقل بض  القباني  بالتصرف بفقًا  -1

 .االختصاص الم ترك،  يت يجب  لالت اد ازبرب ي فقل بض  القباني  بالعمل  التنسيق م  الدبل ازاضاي -2

 .اختصاص تقديم الدام بالتنسيق لبدبل ازاضاي -3

 :صاصاا الدام م دأي  أساسيي تت   االختصاصاا الم تركة باخت

بيعني أ  االت اد ازبرب ي يستلي  العمال فقال لذا كاا  ا جاراي اباى المساتبى ازبرب اي أفضال ما  الت عية:    -1

 .ا جراي المتخذ  باسلة الدبل ازاضاي

https://en.wikipedia.org/wiki/Supranational_union
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/union_legal_personality.html
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Aai0020
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أي يجب  –بيعني أ  االت اد ازبرب ي يجب ابيه اتخاذ ما يب م لت قيق هدف، بلك  ليس أكير م  ذلك   :التناسب   -2

 أال يتجاب   دبد الادف.

فيااا قاانب  االت ااد   السياساية ي ظاىيتمت  االت اد ازبرب ي  االختصااص ال صاري فاي مجمبااة ما  المجااالا  

 ازبرب ي  ازبلبية ابى قانب  أي دبلة اضب بهي:

االت اد الجمركي: يتأكد االت اد ازبرب ي أ  جمي  البارداا يتم التعامال معااا اباى قادم المسااباة بتتلاا ق ما    -1

 .معايير الص ة بالسالمة بالمعايير القانبنية ازبرب ية

منافساة المنافسة: يبقف االت اد ازبرب ي االت اداا اال تكارية باال تكاراا، بغيرها م  امبياا التالاب في ال  -2

 .العادلة  ي  ال ركاا 

 19السياسة النقدية في منلقة اليبرب: يت مل االت اد ازبرب ي مسؤبلية امبة اليبرب لتي يتم استخداماا  اليًا في   -3

 .دبلة اضًبا

ازبرب ي، السياسة الم تركة لمصائد ازسماك: يضم  االت اد ازبرب ي استدامة مصائد ازسماك في مياه االت اد   -4

 .خاصة ا فرال في صيد ازسماك

ي ق لالت اد ازبرب ي أيًضا ل رام اتفاقاا دبلية  نفسه، لذا كانا ضربرية لتفعيل االختصاصاا ال صرية، بي ارك 

 االت اد هاته االختصاصاا م  الدبل ازاضاي في مجاالا السياسة اآلتية:

دياة لبادبل ازاضااي  اادف البصابل للاى سابق أبرب ياة مب ادة بّ د االت اد ازبرب اي القباااد بالبابائح الفر  -1

 .متكامبة

: يرك  االت اد ازبرب ي ابى تب يد أنظمة العمل في الدبل ازاضاي بيدام تنقل العمال  اي  السياسة االجتمااية  -2

 .لالدب

: يض  االت اد ازبرب ي  التعاب  م  الدبل ازاضااي  اربًلا مسا قة التماسك االقتصادي باالجتمااي با قبيمي  -3

خاالل ت ساي  ال ناى الت تياة لبساائل لب ركاا بالمبالني  لال دهار في أي مكا  في االت اد، ابى س يل الميال ما  

 المباصالا باالتصاالا في المنالق الريفية أب غيرها م  المنالق ازقل نمباً.

ال رااااة بمصااائد ازسااماك: تضاام  السياسااة ال راايااة الم ااتركة اسااتدامة الن ااال ال رااااي ابااى المسااتبى  -4

 االقتصادي بال يئي، بلنتاج أغذية آمنة.

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/proportionality.html
https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_en
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_en
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ت اد ازبرب ي النظاًم ال يئي القائم ابى التنمية المستدامة، بيسااد الادبل ازاضااي اباى  ماياة ال يئة: يدام اال  -  -5

 مباردها الل يعية.

 ماية المستابك: يعتني االت اد ازبرب ي  سالمة المنتجاا بيتأكد م  قادرة المساتابكي  اباى التعامال اباى قادم   -6

 االت اد ازبرب ي ازخرى.المساباة م  ال ائعي  في دبلام بكذلك في دبل 

المباصالا: يرى االت اد االبرب ي أ  اللرق بالسكك ال ديدية باللرق الجبية، أب ان عاياا النقل، ال تنتاي اند   -7

النقل المستدامة بالمتبافقاة  االت اد   كاا ال دبد البلنية،  يت أناا ضربرية لبسبق ازبرب ية المب دة، هذا بيدام 

  دبد.بالمالئمة ا ر ال

اللاقة: يعمل االت اد ازبرب ي لببصبل للى سبق لاقة أبرب ي متكامل تماًما، اباى أ  يكاب  مساتداًما بصاديقًا   -8

 لب يئة.

ال رية بازم  بالعدالة: يضم  االت اد ازبرب اي  قابق المابال  ازساساية، بالمسااباة بالخصبصاية، بينساق   -9

 الكبارت. مكاف ة الجرائم الخليرة بكذلك ال ماية م 

 الص ة العامة: يربج االت اد ازبرب ي لب رامج البقائية بينسق المسائل بالخدماا الص ية ا ر ال دبد. -10

ال  ت بالتنمية التقنية بالفضاي: يكمل االت اد ازبرب ي استيماراا الدبل ازاضاي في ال  ت العبماي بتلابير   -11

 .المنتجاا الم تكرة

لمسااداا ا نسانية: يساهم االت اد ازبرب ي بيسااد ابى تنسيق أن لة الدبل ازاضاي في التعاب  ا نمائي با  -12

 مجال التعاب  ا نمائي الدبلي.

يتمي  االت اد ازبرب ي  آلية الدام أب االختصاص الخاص )غير العادي(  يت يسااد الادبل ازاضااي فاي مجااالا 

 السياسة التالية )ابى س يل الميال(:

سة الخارجية بازمنية: ينسق االت اد ازبرب ي بينفذ السياساا الخارجية لبدبل ازاضاي،  يت م  المنلقي السيا  -1

 .أكير الت دت  صبا أبرب ي با د  دالً م  ازصباا البلنية المتعددة

ل ادبد بالت اادل اليقافة: يدام االت اد ازبرب ي الصناااا ا  دااية، ال سيما اندما يتعبق ازمار  التعااب  ا ار ا  -2

 .البغبي بالتكيف م  ال يئة الرقمية

التعبيم بالتدريب الماني بال  اب: يعمل االت اد ازبرب ي لتب يد النظم التعبيمية فاي الادبل ازاضااي،  ا ضاافة   -3

 .للى االاتراف المت ادل  المؤهالا ازكاديمية بالمانية، بي ج  ابى ت ادل اللالب بالعمال
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 األوروبي الرئيسية: مؤسسات االتحاد

 ت ارك المؤسساا الرئيسية لالت اد ازبرب ي امبيًا في كل امبياا بض  السياساا بصن  القراراا بهي:

)ابى الرغم م  تقبايص صاال ياته لصاالح   مجبس االت اد ازبرب ي: يعت ر م  أهم ازجا ة ا دارية في االت اد   -1

مصالح الدبل ازاضاي اباى المساتبى ازبرب اي. بلاه صاال ياا باساعة ضام  ال رلما  ازبرب ي( بيقبم  تمييل  

 .المجاالا المتعبقة  السياسة الخارجية الم تركة بالتعاب  ازمني

ال رلما  ازبرب ي: يمتبك ال رلما  ازبرب ي  عض الصال ياا الت ريعية بيعت ر الجااا  الرقاا ي باالست ااري   -2

اماال المفبضااية ازبرب يااة بيبافااق ابااى أاضااائاا، بي ااارك فااي بضاا  القااباني  فااي االت اااد ازبرب ااي بيراقااب 

بالمصادقة ابى االتفاقياا الدبلية بابى انضمام أاضاي جادد، كماا يمباك صاال ياا باساعة فيماا يتعباق  المي انياة 

 ً  فاي  ربكسال الم تركة لالت اد ازبرب ي. يق  مقر ال رلما  ازبرب ي في ستراس برغ في فرنساا لكناه يعمال أيضاا

 بلبكسم برغ   كل يتناسب م  ادد سكاناا.

المفبضية ازبرب ية: تاتم المفبضاية ازبرب ياة بالتاي مقرهاا  ربكسال  مصاالح االت ااد ازبرب ياة ككال، مماا   -3

يفرض ابى المفبضي  االلت ام  ذلك  غض النظر ا  جنسيتام أب الدبل التي سينتمب  للياا. لضاافة للاى أنااا تمتباك 

 ياا باسعة  يت ي ق لاا تقديم مقتر اا القباني  با  راف ابى تنفيذ القباني  الم اتركة  بصافاا المساؤبلة صال

ا   ماية االتفاقياا الم رمة، كما تقبم  بض  المي انية العامة لالت اد با  راف ابى تنفيذها،  ا ضافة لاذلك تقابم 

ا ي ق لاا تبقي  االتفاقياا م  دبل خارج االت اد بلاا صال ياا المفبضية  تمييل االت اد في المفابضاا الدبلية، كم

يتم التصبيا في المفبضية ابى أساس ازغب ية  يت ي ق لكل دبلاة  االت اد،باسعة في مسألة ق بل أاضاي جدد في  

 .اضب في االت اد  مبجب معاهدة نيس تعيي  مفبض با د 

 ومن المؤسسات االقتصادية في االتحاد األوروبي: 

يدير اليبرب بالسياساا النقدية ذاا الصبة ال نك ازبرب ي:  -1  

مصب ة   : ي بد ال ركاا  قربض منخفضة الفائدة لمتا عة الم اري  التي تعت ر في  نك االستيمار ازبرب ي  -2

   االت اد ازبرب ي

ال بأص اب العمل لكي  ااا العماد منظماة تب اة است اريال هيئا تمي, ب ة اة باالجتمااياة االقتصاديا البجنة ازبرب ي -3

   االت اد ازبرب ي مصالح اللرفي   لريقة متبا نة باادلة.  تضم  أ  تعكس قباني  بسياساا 

. السبلة المصرفية ازبرب ية  -4  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eba_en
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 ثانيا : تكتل دول بريكس: 

, تتكب  م  خمس دبل هي ال را يل، ربسيا، 2006ا في اام تكتل ال ريكس أب مجمباة ال ريكس هي منظمة تأسس

الاند، الصي  بجنبب لفريقيا، ب"ال ريكس" هي مختصر لب ربف ازبلاى  البغاة ا نجبي ياة لبادبل المكبناة لبمنظماة 

 ابى الن ب التالي ال را يل، ربسيا، الاند، الصاي  بجنابب لفريقياا، أسساا هاذه الادبل هاذا التكتال لتع يا  التعااب 

بالسياسي باليقافي فيما  يناا لت قيق مصال اا الم تركة أ ر هاا ت اكيل نظاام اقتصاادي متعادد ازقلااب   االقتصادي

 .قبي له القدرة ابى الصمبد في بجه الصدماا االقتصادية العالمية

ة العالمياة لسانة بيرى الكيير م  االقتصاديي  أ  التجسيد الفعبي لفكرة تكتل ال ريكس جايا خاصة  عد از مة الماليا

التي اصفا  الكيير م  االقتصادياا المتقدمة في نظام اقتصادي االمي هيمنا ابياه الباليااا المت ادة مناذ   2008

بأجم  هؤالي القادة  2009ربسيا سنة في نااية ال رب ال اردة،  يت اقد رؤساي الدبل ازر عة المؤسسة لبتكتل قمة  

باتفقبا ابى تع ي  التعاب  بالتنسيق في كافة المجاالا ابى رأساا المجال ابى ضربرة تأسيس نظام االمي متبا    

بابى هام  اجتماااا الجمعية العامة لألمم المت دة،  دأا مرا ل ت كل هذه المنظماة   2006االقتصادي, ففي اام  

 .2011ي سنة  م ادرة كل م  ب راي خارجية الصي ، ال را يل، الاند، ربسيا يم انضما للياا جنبب لفريقيا ف

 :البريكس اقتصاد دول

تظار قبة ال ريكس م  خالل بتيرة نمب دبلاا السريعة بكذا ادم تصدع اقتصاادياا هاذه الادبل  عاد از ماة المالياة 

نسمة  نس ة  مبياراا  3، لضافة للى ذلك القبة الديمبغرافية لبتكتل  يت يقل  مجمباة دبل ال ريكس  بالي   2008

% م  مسا ة 29.8 نس ة    ²مبيب  كم  39,7ازرض، كما تتر   هذه الدبل ابى مسا ة    % م  لجمالي سكا 42.1

مبياار دبالر تام  200اليا سة العالمية، أما م  النا ية االقتصاادية ي باغ رأسامال مجمبااة " اريكس" ماا يقارب ما   

تريبياب   16.4بالي  ا 2016تمريرها في ادة م اري  م تركة، ب بغ الناتج الم بي ا جمالي لدبل ال اريكس سانة 

 .% م  ال جم العالمي22.3دبالر  نس ة 

متقدمة ابى الصعيد الدبلي ابى الن ب اآلتي: الصي  اليانية االمياً، الاناد  كما ت تل اقتصادياا دبل ال ريكس مراتب 

ً الرا عة االمياً، ربسيا السادسة االمياً، ال را يل التاسعة االمياً، جنبب لفريقيا الخامسة   .بالع ري  االميا

% ما  أساباق ازساام العالمياة   بابل 50بتُظار تبقعاا الخ راي لبيبة ازجال للاى أ  ال اريكس ستُساام   ابالي 

، برغم الت ااد الجغرافي  ي  2020، بسيتجاب  ناتجاا الم بي الكبي مجتمعةً مييبه في البالياا المت دة آفاق  2050

لكافة هذه الدبل التي ت تال مباقا  اساتراتيجية فاي خريلاة العاالم   ةالجيب بلتيكيدبل التكتل، فال يجب لغفال ازهمية  

بتتبفر ابى مبارد متعددة ت قق لب ريكس تكامال في ادة مجاالا  يبية كاالمبارد ازبلياة باللاقاة التاي ي باغ  جام 

 .% م  ال جم العالمي40.2لنتاجاا في دبل ال ريكس 
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% م   جم ا نفاق العسكري العالمي بال ك أ  هاذه النسا ة ساتيير 10.8 كل   جم ا نفاق العسكري لدبل التكتل ت

ري ة الغرب ب خاصة البالياا المت دة ازمريكية بت ير كل المؤ راا ابى أ  دبل المجمباة ال الاا تساعى لرفا  

نبلبجياة سقف لمب اتاا ب جم لنفاقااا مجسادة ذلاك فاي تبساي  قااادتاا الصانااية العساكرية بتمبيال ال  ابت التك

بتلبير القدراا العسكرية كما تجدر ا  ارة هنا أ  ياالت دبل ما  المجمبااة بهاي ربسايا، الصاي  بالاناد تمباك 

% ما  ال جام العاالمي 52رأس ناببي(  نسا ة تقاارب  2800رأس نببي )ربسيا   ابالي   3060مجتمعةً  بالي  

تصادي ف سب  ل  تى قدراتاا العساكرية ت اكل بابيه فقبة دبل ال ريكس ال تقتصر ابى الجانب الديمبغرافي باالق

 .ج ياً ك يراً م  قبة المجمباة

 :مجموعة البريكس ضمن السياسة الدوليةموقع 

لم يقتصر التعاب   ي  مجمباة دبل ال ريكس ابى الجانب االقتصادي ب ده،  ل تجااب  ذلاك للاى الجاناب السياساي 

لي،  يت أظارا العديد م  القضايا السياسية درجة التنسايق داخال قصد تعظيم منافعاا ب يادة تأييرها في النسق الدب

بقفا الصي  مراًرا  جانب ربسيا ضد البالياا المت دة باستعمبا أماماا  هذا الكيا  ابى غرار از مة السبرية  ي 

ية قمتاي  ُاقدا  جمابرية  ا كبرتبستا  الربس 2015 تمب  10ب 8 ق الفيتب ادة مراا، بفي الفترة الممتدة  ي  

 .دبليتي  لكل م  منظمتي  ريكس ب نغااي لبتعاب 

ا  ادة قراراا تَرجما المبقف الم ترك لدبل ال ريكس ل اي العديد م  القضايا السياسية الدبلية، هذه القمم  أسفرا  

يجية بابى رأساا مكاف ة ا رهاب  يت داا المجمباة تب يد الجابد الدبلية لم ار ة ا رهاب في للاار االساترات

الدبلية لمكاف ة ا رهاب، بفقا لقراراا الصادرة مجبس ازم ، بانتقدا  لريقاة غيار م ا ارة الت االف الاذي كاناا 

منااا كيفياة  تقبده البالياا المت دة ضد ما يسمى  داا ، لضافة للى مباقف م تركة تم التع ير اناا في للار القمة،

بالمبف النببي ا يراني، بغيرها القضايا السياسية التي ت غل الرأي  تسبية از ماا الدبلية الراهنة كالمبف السبري

 .العام الدبلي

 ثالثا : رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان(:

را لة  بدا  جنبب  رق آسيا )آسيا ( هي منظمة تسعى للى ت قيق التعاب   ي  دبل جنبب  ارق آسايا فاي المجاال 

بللى ت قيق االستقرار السياسي بالسالم في المنلقة، أاب  ا  تأسيساا في   االقتصادي باالجتمااي باليقافي بالتقني،

م، بهاي: لندبنيسايا، مالي ياا, تايالناد، الفبي اي ، سانغافبرة، 1967تايالند, م  ق ال خماس دبل سانة  -لاال   انكبك

بتضام . ، ميانماردبل أخرى، هي فيتنام، الببس، كام بديا،  ربناي 5 عد انضمام  10بأص ح ادد الدبل ازاضاي  

 .مبيب  نسمة، لك  دبلاا تتفابا في ادد السكا  بالمسا ة بالنمب االقتصادي 558المجمباة  بالي 

 :مبادئ وأهداف رابطة جنوب شرق آسيا
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 .اال ترام المت ادل لالستقالل بالسيادة البلنية بالابية البلنية لكل  بدا  الرا لة -1

 .الداخبية ل بدا  الرا لةادم التدخل في ال ؤب   -2

 . ل الخالفاا بالن اااا  ي   بدا  الرا لة  اللرق السبمية، بالتخبي ا  التاديد باستعمال القبة العسكرية -3

 . ق كل  بد في تسيير  ؤبنه  كامل ال رية -4

 . ي  دبل الرا لة الفعّالالتعاب   -5

 .قافيالتعاب  م  أجل التلبر االقتصادي باالجتمااي بالي -6

 .ل الل السالم باالستقرار في للار القانب  الدبلي - -7

 :آلية مؤسسات رابطة دول جنوب شرق آسيا

تتخذ القراراا الك رى في القماة السانبية لرؤسااي الادبل بال كبمااا، بيسا ق هاذه القماة اجتمااع ب راي الخارجياة 

باالقتصااد، بيااتم تنسايق السياساااا الم ااتركة فاي االجتماااااا الب ارياة الدبريااة بفااي لقااياا الماابظفي  السااامي  

قمة م  لرف البجا  بمجمبااا العمل،  ينما تتبلى كما يتم بض  بسائل تل يق القراراا المتخذة في ال  المختصي ،

 .الرا لة ماام ا االم بتقديم الم برة بالتنسيق بتفعيل مختبف أن لة الرا لة  سكرتارية

 :مظاهر النمو االقتصادي المتفاوت لدول الرابطة

بالخادماا،  يات  ققا دبل جنبب  رق آسيا نمبا اقتصاديا ال يساتاا   اه خاصاة فاي مياادي  الصانااة بالتجاارة 

ا دهرا  عض الصناااا )الصنااة الميكانيكية، بالكيمابية، با لكتربنية(، بارتفعاا الصاادراا بنماا الم اادالا 

ال ينية، كما ت ايدا أهمياة المنلقاة فاي المجاال السايا ي، بيفسار هاذا النماب االقتصاادي  تع يا  التعااب   اي  دبل 

بى المنلقة أمام التسايالا الضاري ية، بضاعف ازجابر، بضاخامة اادد ازاضاي، ب تاافا االستيماراا ازجن ية ا

 .( مبيب  نسمة, ببفرة اليد العامبة، باليرباا الل يعية567السكا  )

يتجبى الت اي  في التفابا  ي  دبل الرا لة في الناتج الداخبي الخام الختالف ظربفاا الل يعية بال  رية، كما يتجبى ب

جارية لكل دبلة، ساباي  النسا ة لبتجاارة الخارجياة أب الم اادالا ال ينياة  اي  دبل المجمبااة، في أهمية الم ادالا الت

 بيمك  تقسيم دبل الرا لة  سب المستبى االقتصادي للى مجمباتي ، هما:

 .الدبل أكير تقدما اقتصاديا: سنغافبرة، تايالند، مالي يا، لندبنيسيا، الفب ي  -1

2-  ً  .: ميانمار, الببس، كام بديا، فيتنام،  ربنايالدبل أقل تقدما اقتصاديا
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 التحديات التي تواجهها الرابطة:

 .المنافسة ازجن ية خاصة م  لرف الدبل المجابرة بفي لبيعتاا الصي  بالاند باليا ا  بكبريا الجنب ية بتايبا  -1

داخل الرا لة، بمنخفضاا فاي الادبل ازقال ت اي  مؤ ر التنمية ال  رية  يت يكب  مرتفعا في الدبل ازكير تقدما   -2

 ً  .تقدما

م ارفاا ال برصاة الدبلياة لسانغافبرة اناياار 1997 دبت  عض از ماا المالية بالكبارت الل يعية: في سنة    -3

م  اصاار 2004ازسام، مما أدى للى لفالس المساهمي  ب عض ال ركاا، كما تعرضا  عض  بادا  المنلقاة فاي  

 .ائر   رية بمادية جسيمةتسبنامي الذي خبف خس

تداب دبل الرا لة مستق ال للى لن اي منلقة باسعة لبت ادل ال ر في آسايا تضام دبل المجمبااة للاى جاناب الصاي  ب

 .باليا ا  بكبريا الجنب ية بالاند 

إيكو:  –رابعا : منظمة التعاون االقتصادي   

, بأفغانستا ,  بلاجيكستا   قيرغي ستا ،,  أذر يجا هي    أبرب ية،هي منظمة تضم  كبماا س   دبل آسيبية بيالت  

 بالتجااري،في المجاال االقتصاادي  هدفاا التعاب . بتركمانستا  بتركيا ب اكستا  بليرا  بأب  كستا  بكا اخستا .

ينما يق  المكتاب  ليرا ،  -تبجد أمانتاا العامة بقسماا اليقافي في لارا   م تركة،ميل جعل سبق الخدماا بال ضائ   

 .االقتصادي في تركيا، أما المكتب العبمي فيق  في  اكستا 

 :نافتا –التجارة الحرة ألميركا الشمالية خامسا : اتفاقية 

نافتا هي معاهدة  ن اي منلقة تجارية  رة ما  اي  الباليااا المت ادة بالمكسايك بكنادا, بقعاا اتفاقياة الت اادل ال ار 

, بهب كما يفام م  االتفاقية المن ئة لاه مفتابح 1994بأص  ا سارية المفعبل في سنة  1992زمريكا ال مالية في 

أمريكا الالتينية التي قد تنضم لليه في المستق ل بلذا تف صنا أهداف   ي الدبل ازمريكية  ما في ذلك  عض دبلأمام  اق

هذا االت اد نجدها ال تختبف كييراً ا  أهداف االت اد ازبرب ي، فاي  عد ت قيق اقتصاد قبي لبدبل ازاضاي تعلاي 

االقتصادية ازخرى الصاادة ابى المستبى العاالمي ب الخصابص االت ااد كل أبلبياتاا لبقدرة ابى منافسة التكتالا  

 .ازبرب ي، م ابلة  ج  مكا  اقتصادي يناسب المكا  المعت ر لاذه الكتبة ب الخصبص البالياا المت دة

ال ارة ( م ل اتفااق التجاارة  2,  ل اتفاق تجارة البالياا المت دة بالمكسيك بكندا )أبسمكا أب نافتا  2020بفي اام  

تريبياب  دبالر سانبياً ا ار القاارة ال رااياة   1.2بيغلاي تجاارة  جمااا    1994زميركا ال مالية )نافتا( القائم منذ  

 .لببالياا المت دة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 :سادسا : منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ )آبك(

ال رة فاي جميا   التجارةهب يع   ب  الاادئ،دبلة اضبا في منلقة آسيا بالم يل    21هب منتدى  كبمي دبلي يضم  

, 1989تأسسا منظمة التعاب  االقتصادي آلسايا بالم ايل الااادئ فاي ااام بقد  أن اي منلقة آسيا بالم يل الاادئ.

ة هي أستراليا،  ربناي، كندا، لندبنيسايا، اليا اا ، كبرياا، مالي ياا، نيب يبنادا، الفب اي ، سانغافبرة، دبل  12 م اركة  

تايالند، البالياا المت دة ازمريكية, يم تبس  ليضم با داً با ري  اضباً لالستفادة م  ترا ل دبل جنبب  رق آسيا 

رخاي ل عبب المنلقاة، ما  خاالل تع يا  نماب متابا   بالدبل الملبة ابى الم يل الاادئ،  ادف خبق الم يد م  ال

تأساس المنتادى تب ياة لبنماب .  ازاضاايا قبيماي  اي  الادبل    التكامال االقتصااديب امل بمستدام بم تكار، بتساري   

االقتصادي المت ايد باستجا ةً لالاتماد المت ادل المت ايد القتصاداا منلقاة آسايا بالم ايل الااادئ بظاابر التكاتالا 

، بكاا  ياادف للاى لن ااي أساباق جديادة بالنافتااالتجارية  قبيمية في أج اي أخرى م  العالم ميل االت اد ازبرب اي  

, بيعت ر المنتادى كبا اد ما  سنغافبرةالرئيسي في  المنتدى يق  مقر  لبمنتجاا ال رااية بالمباد الخام خارج أبرب ا.

 أابى التجمعاا متعددة ازلراف بأقدم المنتدياا في منلقة آسيا بالم يل الاادئ, بلاا تأيير االمي ك ير

بتسعى ل يك لرف  مستبى المعي ة بالتعبيم م  خالل ت قيق نمب اقتصاادي متابا   بت اارك العبائاد  اي  دبل آسايا 

% ما    40ي كل تعداد السكا  القالني  لبدبل الملباة اباى الم ايل الااادي ماا يقاارب ما   بالم يل الاادي،  يت  

 .سكا  العالم

 سابعا : منتدى دافوس االقتصادي:

بيجما    بيائقاه،، بكاا  ياادف للاى "ت ساي  بضا  العاالم"   ساب  1971انلبق المنتدى االقتصادي العاالمي ااام  

لبت لج  ج ال ازلب، قادة قلاع ازاماال بالتجاارة ما   خصاياا قيادياة المنتدى، الذي يعقد سنبيا في منتج  دافبس  

بينتا  الكيير منام هذه الفرصة لعقد اجتمااااا خاصاة   ،الخيرية ار ة في المجاالا السياسية بازكاديمية بازامال  

 تتنابل قضايا ميل االستيمار في  بدانام، ب  رام صفقاا تجارية.

 خص يبيام م  رجال ازامال الك ار, بي ضر في المنتدى  اماي   3000العالمي ن ب  يستقلب المنتدى االقتصادي  

منتقدب المنتدى يارب  أناه ,  العالم ب خصياا رئيسية م  ازمم المت دة باالت اد ازبرب ي برؤساي ال ركاا الك رى

تساتخدم  اركاا اديادة هاذا برم ا "لبنخ ة العالمية"، التي يت مل  عضااا مساؤبلية از مااا االقتصاادية العالمياة,  

ال دت لتقديم تعاداا رئيسية   أ  قضايا ميل االستدامة )اي  ال  رية  لريقة مستدامة ت افظ اباى الانظم ال يبياة 

في كبك نا  استخدام أميل لبمبارد الل يعية باللاقة النظيفة بتنظيم االقتصاد بال يااة االجتمااياة( أب لت ساي  التنابع 

 .المجتمعي

مجموعة السبع الكبار: ثامنا :    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A9
https://akhbarak.net/tags/4535-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
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مجمباة الس   هي منظمة تتكب  م  أك ر س   دبل اقتصاادية اباى مساتبى العاالم، بهاي كنادا، بفرنساا، بألمانياا، 

بليلاليااا، باليا ااا ، بالممبكااة المت اادة، بالبالياااا المت اادة. بتتخااذ المجمباااة قاايم ال ريااة، ب قاابق ا نسااا ، 

أقيماا القماة  التنمية المستدامة كم ادئ رئيسية لااا  ساب بياائق المجمبااة.بالديمقرالية،  كم القانب ، بالرخاي، ب

اندما اجتمعا سا دبل "لت ادل ازفكار بال ببل الم تمبة" ز مة االقتصااد العاالمي.   1975ازبلى لاذا الكيا  اام  

 .بفي العام التالي انضما كندا لاذه المجمباة

بت تل سياساا اللاقة، بالتغير المناخي، بمرض نقص المنااة المكتس ة ازياد ، بازما  العاالمي مكاناا  اار اً  اي  

بم   ي  ال ضبر ازساسيي  لقماة مجمبااة السا  ، رؤسااي ال كبمااا، برئايس   ،القمةقضايا أخرى كييرة تناق اا  

 .برئيس المجبس ازبرب ي ازبرب ية،المفبضية 

رغم أ  الصي  هي الدبلة ازك ر م   يت ادد السكا  بياني أك ر اقتصاد في العالم، تُعد يارباا الصاي  أقال نسا ياً 

بفقااً ل سااب نصايب الفارد ما  يارباا الا الد، لاذا ال تعت ار الصاي  ما  دبل  ،السا  م  أاضااي مجمبااة الادبل 

  اضبيتاا في مجمباة الع ري ، با تبائاا مادناً ابى الرغم م ،المجمباةاالقتصاداا المتقدمة   سب مقياس دبل 

 ضخمة  ديية ميل  نغااي.

للى المجمباة التي  مبا  يناا اسم مجمباة اليمااني، لكا  المجمبااة ابقاا اضابية   1998انضما ربسيا اام  

باة انتقااداا المجم تباجهب ،الربسيلير قياماا  استعادة   ه ج يرة القرم ازبكرانية للى االت اد  2014ربسيا اام 

بال تبجاد دبل أفريقياة أب دبل ما   ،الادبليز  أدايها ال يتناسب م  ازبضاع االقتصادية بالسياسية ابى المستبى 

 أمريكا الالتينية أب أي م  دبل جنبب الكرة ازرضية  ي  أاضاي مجمباة الس  .

بال را يل، بهما ليستا م  أاضااي مجمبااة   بتباجه المجمباة ت دياً م  االقتصاداا النا ئة سريعة النمب ميل الاند 

بيرجح خ راي االقتصاد أ  هذه االقتصاداا النا ئة قد تتفبق  ،الع ري الس   رغم كبناما م  ازاضاي في مجمباة 

 .اقتصادياً ابى أاضاي مجمباة الس  

 :ثامنا : مجموعة العشرين

 الدبل بجااا بمنظماا دبلية تبعب دبرا مباة م مجمجمباة الع ري  هي منتدى لبتعاب  االقتصادي بالمالي  ي  

م بريا في االقتصاد بالتجارة في العالم بتجتم  سنبيا في ل دى الدبل ازاضاي فياا. بكا  ب راي المالياة برؤسااي 

تبساي   1999ال نبك المرك ية في الدبل ازاضاي في مجمبااة السا عة الك اار قاد قارربا فاي قماة المجمبااة ااام 

وجاء القرار حين ساد االض راب أسواق المال العالميي  بسي ب .  المجمباة بضم نظرائام في دبل مجمباة الع ري 

تيم رايع مسيتوى المشيارك  ايي   2008األزم  اآلسيوي  اي ذلك العيالم. لكين ايي أعقياب االزمي  الماليي  العالميي  عيام  

 .اجتماعان دم  مجموع  العشرين إلى مستوى الرؤساء
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 ،بالمئي   75المجموع  من حجيم التجيارة العالميي     حص ب  ،العالميبالمئ  من إجمالي اإلاتا     80مجموع  يم ل  إاتا  ال

 .سكان هذه الدول يم ل ثل ي سكان الكرة األرضي  مجموعب

ألمانياا، الاناد، ازرجنتاي ، أساتراليا، ال را يال، كنادا، الصاي ، فرنساا،    االت اد ازبرب اي،تضم المجمباة كالً م :  

لندبنيسيا، ليلاليا، اليا ا ، المكسيك، ربسيا، السعبدية، جنبب أفريقيا، كبرياا الجنب ياة، تركياا،  ريلانياا، الباليااا 

 .المت دة

صندبق النقد الدبلي، ال ناك الادبلي، منظماة التجاارة الدبلياة، مجباس :  المنظماا بالايئاا الدبلية التي ت ضر القمة

ي، منظمة التنمية بالتعاب  االقتصادي، منظمة العمل الدبلية، ازمم المت دة، كما ي اق لرؤسااي الادبل االستقرار المال

ليسا منظمة دبلية لكناا أ  ه  منتدى غير رسمي  المجمباةب. الم اركة في القمة دابة  اماي م  خارج المجمباة

كما ال تمبك المجمبااة ساكريتارية   ،المجمباةفي  ب التالي المجمباة ال تتخذ قراراا مب مة قانبنيا لبدبل ازاضاي  

 اتاا القماة سانبية بي ضارها  2008بمناذ از ماة المالياة العالمياة . دائمة اب مبظفي  يا تي ، بالرئاسة فياا دبرياة

 .ب راي المالية بمديرب ال نبك المرك ية في الدبل ازاضاي في المجمباة

 : القضايا التي تتنابلاا لقاياا المجمباة

نمب االقتصاد العالمي بالتجارة الدبلية بتنظيم أسباق المال العالمية بتقبية النظام الماالي العاالمي بتع يار آليااا   -1

بادم ترك أي قلاع م  السبق المالياة   2008الرقا ة ابياا لمن  تكرار از مة المالية العالمية التي  ادها العالم اام  

 .لتارب الضري ي بتفادي المنافسة ا  لريق تخفيض الضرائب العالمية  عيدا ا  الرقا ة، بم ار ة ا

التركي  ابى ت قيق نمب دائم بمستمر بمتبا   لالقتصاد العالمي بتع ي  فارص الت اغيل بالتبظياف، بمناذ قماة   -2

أص  ا التجارة العالمية أ د أهم ال نابد اباى جادبل أاماال قماة المجمبااة  سا ب   2008با نل  التي اقدا اام  

 .ة البييقة  ي   رية التجارة العالمية بال د م  ال لالةالعالق

 .التغيير المناخي، سياساا التنمية، أسباق العمل بقبانيناا، ن ر التقنية، الاجرة بقضية البجبي بم ار ة ا رهاب  -3

 .لال تجاج ابى السياساا االقتصادية لمجمباة الع ري كل مناس ة  المتظاهري  فيخرج آالف يب
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لمؤسساا االقتصادية الدبلية لفصل ال ادي ا ر: ا  

international economic institutions  

 المؤسسات المالية والنقدية الدولية:

اباى أيار ماؤتمر  ريتاب  ببد ,  السياساا النقدية الدبلياة بأ اكال التعااب  النقادي الادبلي,  هذا الفصلسنتنابل في  

 بخالصة مناق اا هذا المؤتمر في لن اي صندبق النقد الدبلي بال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير.

 :Bretton Woodsمؤتمر بريتون وودز 

 نتيجة لالضلرا اا التي سادا نظام النقد الدبلي خالل ال رب العالمية اليانية بق باا, أجمعا الدبل ابى تسبيم أمرها

م ماؤتمراً دبليااً 1944فانعقد اام  للى منظمة دبلية لإل راف ابى  ق تغيير أسعار صرف امالا الدبل في العالم.

في  ريتب  ببد  في البالياا المت دة ازميركية ضم رجال االقتصاد بالسياسة لدراساة لمكانياة البصابل للاى نظاام 

ية اليانية. نتيجة تعرض التجاارة الدبلياة لبكييار ما  العراقيال نقدي جديد يمك  أ  يسير ابيه العالم  عد ال رب العالم

 بال باج  الجمركية فتقبص  جماا.

 وقد تمثلت أهم مبادئ اتفاقية بريتون وودز في اآلتي:

بال يعناي  ل  سعر الصرف يعّد م  ال ؤب  الدبلية ب التالي ال يمك  تركاه لاإلرادة المنفاردة لبادبل, -5

 .ذلك ي اا أسعار الصرف  ل ضما   د أدنى م  االستقرار لاا

 ضربرة لقامة للار يسمح  تبفير  د أدنى م  السيبلة الدبلية لكل  بد. -2

 أ   رية التجارة هي س يل الرفاهية االقتصادية بالتعاب  الدبلي. -3

 يل الكامل ب رية التجارة.ل  الم اكل النقدية ين غي  باا في للار أ مل   يت يتضم  الت غ -6

 ل  استمرار االستيماراا الدبلية بنمبها أمر  يبي لإلنعا  بالتنمية  عد ال رب. -5

بتمخض ا  المؤتمر لن اي صندبق النقد الادبلي  1944انتاا أ  ات بمناق اا مؤتمر  ريتب  ببد  في تمب    -6

(I.M.Fبمؤسسة مالية دبلية يانية هي ال نك الدبلي لإلن ا ,)( ي بالتعميرI.B.R.D.) 

 International Monetary Fund (I.M.F)صندوق النقد الدولي 
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هب مؤسسة نقدية االمية متخصصة تا عة لألمم المت دة لبساادة   ل الم اكل المالياة لابل ازاضااي الم اتركة فياه, 

ب ادأ   1944  ببد  ااام  بيميل  ذلك ال نك المرك ي لب نبك المرك ية لبدبل ازاضاي, تأساس اقاب ماؤتمر  ريتاب

 , مقره الرئيسي با نل  بله فرع في  اريس.1946ن اله اام 

 أهداف الصندوق:

 .تع ي  التعاب  النقدي الدبلي  ما يكفل ت قيق استقرار النقد بسعر الصرف -7

 العالمية.تبسي  نلاق التجارة الدبلية بالعمل ابى  يادتاا بتن يلاا بتسايل مجرى النمب لبتجارة  -2

 تقبيل درجة االختالل في مبا ي  المدفبااا بتقصير مدى هذا االختالل. -3

 وظائف الصندوق:

 .تدايم استقرار أسعار الصرف من  لجبي الدبل للى التنافس ا  لريق تخفيض قيم امالتاا -8

 ل التجارة الدبلية.لقامة نظام لبمدفبااا متعدد ازلراف بالتخبص م  قيبد الصرف التي ت بل دب  نمب بتن ي -2

تمبيل العج  المؤقا في مبا ي  المدفبااا لبدبل ازاضاي بتأمي  المبارد الال مة لتمكينام م  تص يح اختالل   -3

 مبا ي  المدفبااا دب  البجبي للى لجراياا تقييدية, بتمنح لذك قربض قصيرة بمتبسلة ازجل.

لدبلية م  خالل  يادة اال تيالياا الدبلية, ب ادف تبفير السيبلة الدبلية الال مة لتسبية المدفبااا ا -9

 ذلك تم ا تداع ما يسمى ) قبق الس ب الخاصة(.

اقتراح السياساا التص ي ية التي يجاب  لبدبلاة العضاب ات ااااا بتل يقااا لت قياق التابا   الخاارجي بالمارت ل   -5

  ت قيق التبا   الداخبي.

 ازمبر النقدية باالقتصادية ذاا العالقة ب التالي فإ  الصندبق يقبم  دبر  ل داي الم برة لبدبلة العضب فيما يتعبق  -6

 المست ار النقدي في مجال الت ابر بالتعاب  المتعبق  الم اكل النقدية الدبلية.

التعاب  م  ال نك الدبلي فيما يتعبق  عالج االختالالا الايكبية  يت أدخل صندبق النقد الدبلي اباى امبياتاه فاي   -7

يل السياسة االقتصادية امبياا التكييف الايكبي لتص يح مسار السياسة االقتصادية ابى مساتبى االقتصااد ككال, م 

بلذلك رك  اهتمامه منذ يمانينياا القر  الع ري  ابى االج االخاتالل فاي التابا   الايكباي ب التاالي  ادأ يخصاص 

التسايالا  ديياً لب الد منخفضة الادخل, بهاذا مبارد بقربض تسمى  تسايالا التص يح الايكبي بقد خصصا تبك  

 ما يُعّد تداخالً ك يراً م  اختصاصاا ببظائف ال نك الدبلي.
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بيُلبق  المتبسلة،يرك  صندبق النقد الدبلي في معالجته لبسياساا االقتصادية الكبية ابى الفترة القصيرة بأ ياناً    -8

 ابياا سياساا التي يا.

 يقبم  مراق ة النظام النقدي الدبلي   كل اام. -9

 الموارد والحصص والقوة التصويتية واآللية التنظيمية للصندوق:

بيمكا  لاه أ  يبجاأ   الصاندبق،صاندبق  ازسااس هاي ما  اكتتااب  صاص الادبل ازاضااي فاي  المبارد المالياة لب

 مقتضاى اتفاقياة تضا  ما  خاللااا دبل   1961بلذلك تأسس نادي  اريس اام    الرئيسية،لالقتراض ل ماية العمالا  

 مبيار دبالر لمساادة أي م  امالا دبل النادي. 6النادي 

كماا  ادت اناد ارتفااع   المختبفاة،كما يمك  لبصندبق االقتراض لتدايم مبارده ب يادة قدرته اباى مانح التساايالا  

مبياار  20قرضاا الادبل ال تربلياة بخاصاةً الساعبدية الصاندبق م  يات أ1973أسعار ال تربل في أاقااب  ارب  

 دبالر.

بتُدف  ال صة لكال   الخاصة،لكل اضب م  الدبل ازاضاي  صة في رأسمال الصندبق مقّبمة  ب دة  قبق الس ب  

 % م  الذهب أب العمالا ازجن ية القا بة لبت بيل بال اقي  العمبة البلنية.25اضب  نس ة 

د  صة كل ا ضب في رأسمال الصاندبق  قبقاه فاي السا ب اباى مابارد الصاندبق, كماا ت ادد أيضااً مجمابع ت ّد 

 ازصباا التي   ب ة العضب ب التالي تت دد قبته التصبيتية بم  يم قبته في لدارة الصندبق.

أي اضاب بما   اق    االتفاقياة،العضبية في صندبق النقد الدبلي مفتب ة لكل الدبل التي تبافق ابى االلتا ام   نابد  

 الس ب م  الصندبق.

%(, 6,6%(, الممبكاة المت ادة ال ريلانياة )20 الصندبق في الباليااا المت ادة ازميركياة )  القبة التصبيتيةتترك   

% ما   القابة  41.7%(. أي أ  الدبل الخمسة الك ار تمباك  ابالي 4.5%(, اليا ا  )4.8%(, فرنسا )5.8ألمانيا )

بلي نظراً لكبناا  اركا منذ تأسيسه  أك ر ال صص في مبارد الصندبق, بي ار  أ  التصبيتية في صندبق النقد الد 

 البالياا المت دة ازميركية تمبك ُخمس القبة  التصبيتية في الصندبق بلاا  ق الفيتب ابى قراراته.

 الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي:

الً بفقاً التفاق لن ائه ابى أساس بجبد أر عة أجا ة هي: مجبس يقبم صندبق النقد الدبلي  اات اره كياناً قانبنياً مستق

 هيئة مبظفي الصندبق. -مدير الصندبق -مجبس المديري  التنفيذيي  -الم افظي 

 .مجبس الصندبق -10
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 .مجبس المديري  التنفيذيي  -2

 .مدير الصندبق -3

 .هيئة مبظفي الصندبق -11

 الدولي:مالحظات عامة على سياسات وأداء صندوق النقد 

التاي  ازميركياة،بابى رأساا البالياا المت دة    الصندبق،الدبل المتقدمة تسيلر ابى لدارة   -12

 .% م  رأسماله20% م  القبة التصبيتية ب20تنفرد   بالي 

بتقني  نظام التعبيم لبعمالا الرئيساية   1971منذ انايار نظام النقد الدبلي الذي اتفق ابيه في  ريتب  ببد  اام    -2

بهي مسألة ت تاج  قاادة،أص ح النظام النقدي العالمي  ال   المرنة،بت بل العالم للى نظام أسعار الصرف   1973اام  

 القتصادية العمالقة.للى االج بلصالح بخاصةً في ظل نمب التكتالا ا

ب تى  قبق الس ب الخاصة التي  المتقدمة،ل  معظم القربض بالتسايالا الممنب ة م  الصندبق مبجاة لبدبل   -3

 لم تنل مناا الدبل النامية سبى القبيل. دبلية،كأصبل )نقبد(  1969ا تُداا اام 

يت ايااد اسااتخدام الصااندبق لمااا يساامى  الم ااربلية بمناااا  اارل ات اااع سياساااا معيّنااة  -13

لإلصال اا االقتصادية في مجال اج  مي ا  المدفبااا باجا  المبا ناة بتخفايض معادالا التضاخم 

بلصالح سعر الصرف بت رير ازسعار بت رير التجارة الدبلية في  كل  ارامج لإلصاالح االقتصاادي 

ب التااالي تمياال سياساااا ا صااالح  بالمتبساال،ارة اللبااب بخاصااة فااي ازجاال القصااير يغبااب ابياااا لد 

 االقتصادي التي يصفاا الصندبق للى أ  تكب  سياساا انكما ية ت تاج للى لاادة نظر بت سيناا ابياا.

 :لإلنشاء والتعمير البنك الدولي

 باداً.   189تمبكااا ال بادا  ازاضااي ال االغ ااددها    ال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير هب مؤسسة االمية تعابنية لبتنمياة

ب اات اره أك ر  نك لنمائي ابى مستبى العالم، فإناه يسااند رساالة مجمبااة ال ناك الادبلي ما  خاالل تقاديم قاربض 

بضماناا بمنتجااا لدارة مخاالر بخادماا است اارية لب بادا  متبسالة الادخل بال بادا  منخفضاة الادخل المتمتعاة 

 ئتمانية، بكذلك م  خالل تنسيق جابد االستجا ة بالتصدي لبت دياا ا قبيمية بالعالمية. ازهبية اال
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 اادة  ناي أبرب ا  عد ال رب العالمية اليانية، بانضام ما  المؤسساة   1944أن ئ ال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير في  

ال معاا ال ناك الادبلي. بيعمال ال ناك الادبلي الدبلية لبتنمية، بهي الصندبق المعني  مساادة أ اد ال بادا  فقاراً، لي اك

لإلن اي بالتعمير بالمؤسسة الدبلية لبتنمية اا  كياب ما  جميا  مؤسسااا مجمبااة ال ناك الادبلي بالقلاااي  العاام 

 بالخاص في ال بدا  النامية  نااي الفقر ب ناي الرخاي الم ترك.

لية في ازسباق المالية العالمية. بقد أتااح لاه ذلاك تقاديم ي صل ال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير ابى معظم مبارده الما

، ابماا  اأ  رأس 1946مبيار دبالر م  القربض لتخفيف  دة الفقر في مختبف أن اي العالم منذ اام   500أكير م   

 .مبيار دبالر 14المال الذي دفعته  كبماا ال بدا  المساهمة ي بغ  بالي 

بتتايح لاه هاذه الدرجاة  1959مناذ ااام  AAA لإلن ااي بالتعميار  درجاة التصانيف االئتماانيبيتمت  ال نك الادبلي 

المرتفعة االقتراض  تكبفة منخفضة، بتمكي  ال بدا  النامية متبسلة الادخل ما  ال صابل اباى رأس الماال   اربل 

امة، م  استكمال أب  ف  جيدة بميسبرة مما يسااد ابى ضما  مضي الم ربااا ا نمائية قدًما ابى ن ب أكير استد 

 .تمبيل القلاع الخاص في أغبب از يا 

بي قق ال نك الدبلي لإلن اي بالتعمير دخالً سنبياً م  العائد ابى  قبق مبكيته، بم  هبام  أسعار الفائادة الصاغيرة 

لي، بتذهب للاى التي ي تس اا ابى القربض التي يقدماا. بتغلي هذه العائداا مصاريف الت غيل الخاصة  ال نك الدب

اال تيالاا لتع ي  المبقف المالي له، كما أ  ج ياً مناا يتم ت بيبه سنبياً للى المؤسسة الدبلية لبتنمية، بهي صندبق 

 .مجمباة ال نك الدبلي لمساادة ال بدا  از د فقراً 

ة للياه بالتاي ت تااج بالادف العام م  ال نك هب ت جي  استيمار رؤبس ازمبال  غرض تعمير بتنمية الادبل المنضام

لمساادته في لن اي م ربااا ضخمة تكبف كييرا بتسااد في ازجل اللبيل ابى تنمية اقتصاد الدبلة ب ذلك تستلي  

أ  تباجه العج  الدائم في مي ا  مدفبااتاا. بمساادة ال نك تكب  لما  إقراضه الدبل م  أمباله الخاصة، أب  إصدار 

بتقدم كل دبلة اضب في ال نك ما  ا اتراكاا الم ادد فاي رأس ماال ال ناك ذه اا أب   الدبلي،سنداا قربض لالكتتاب  

% م  امبتاا الخاصة، بال اقي يظل في الدبلة نفساا، بلك  ال نك يساتلي  ال صابل 18دبالراا أميركية ما يعادل  

ديم الضاماناا التاي ب  كل اام يقبم ال ناك  اإقراض ال كبمااا م ا ارة أب  تقا الت اماته،ابيه في أي بقا لمباجاة 

ت تاجاا لالقتراض م  دبلة أخرى أب م  السبق الدبلية. لك  ممارسة ال نك زامالاه أظاارا أناه كاا  مت يا ا فاي 

 لقراضه  عض الدبل بادم لقراضه دبال أخرى )م ربع السد العالي في مصر(.

 مؤسسات البنك الدولي:
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 تتكب  مجمباة ال نك الدبلي م  خمس مؤسساا هي:

 الدبلي لإلن اي بالتعمير.ال نك  -14

 مؤسسة التمبيل الدبلي. -2

 مؤسسة التنمية الدبلية. -3

 هيئة ضما  االستيمار متعدد ازلراف. -15

 المرك  الدبلي لتسبية ن اااا االستيمار. -5

بتختص هذه المؤسساا  جبانب مختبفة م  التنمية، لكناا تستخدم لفاداتاا النس ية لبعمل  لريقة متعابنة ن اب الاادف 

ازساسي نفسه أال بهب تقبيل نس ة الفقر, بيرم  للى ال نك الدبلي أ يانا  اسم ال نك بيقصد  اه ال ناك الادبلي لإلن ااي 

للى قيام المؤسسة  إقراض الدبل ازاضااي  2001قرير ال نك لبعام المالي بالتعمير بمؤسسة التنمية الدبلية. بي ير ت

 مبيار دبالر. 17ما ي يد ابى 

 مالحظات عامة على أداء وسياسات البنك الدولي:

بتعت ر  ال ركاا اا رة القبمياا ب  النظام العالمي الجديد يؤخذ ابى ال نك بصندبق النقد الدبليي  أناما يعمال  لخدمة  

 لعالمي بتعمل ابيه.هذه ال ركاا أ د أ ر  دبائر النفبذ التي تت ّكم في هذا النظام ا

بيعت ر  عض الُمراق ي  أ  ال نك الدبلي بصندبق النقاد هماا أ ار  أدباا هاذا النظاام  يات يقبماا   اإقراض الادبل 

 تل يق ال ربل الخاّصة  اا بالتي اادةً ما تكب  ضّد مصب ة الدبل   ينما تقبم هاتا  المؤّسستا   التنميةالفقيرة  قصد  

الباليااا المت ادة )الفقيرة. فااتا  المؤّسستا  تقبما   إقراض الدبل الصاغيرة  ماا يُساااد  كبمااا الادبل الك ارى  

غال اً( ابى التدّخل اقتصادياً في هذه الدبلة، ا ر استيماراا بجماااا ضغل تجعل ما  هاذه الادبل تا عاة   ازميركية

صاندبق في الدبل التي اقترضا م  ال ناك الادبلي بما     بالفقر  ال لالةلاا, بيُ ير  عض االقتصاديي  للى أ  ُمعّدل  

يت ايد م  ت ايد الديب ، ب التالي تت ايد نس ة ت عيتاا لمالكي هاتي  المؤّسستي  ب اتّفاق ضمني  ي  مادراي   النقد الدبلي

 بالبالياا المت دة. زبرب االمؤّسستي  ال تخرج هذه الدبل ا  الت عية 

،  يات قاام ال ناك الادبلي بصاندبق النقاد  اإقراض الصابمال، الصابمالبهناك أميبة اّدة ابى هذه ال ااالا، منااا  

 يتدّخال  م ا رة في سياساته االقتصادية. بالصندبقبلرغامه ابى اتّ اع نمل اقتصادي ُمعيّ  جعل ال نك 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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لقد ت بل ال نك الدبلي م  مؤسسة صغيرة للى قبة مالية االمياة ماؤيرة، تباك القابة التاي تلابرا اباى ن اب ماذهل 

فاي مجاال تنميتااا االقتصاادية، بلريقااا المساتقل لبتقادم     النامياةال بادابجعبا ال ناك يات كم فاي خيااراا  اعبب  

االقتصادي باالجتمااي،  ل ل  هذه القبة، جعبا ال نك يضغل ابى سيادة الادبل، بيصال للاى ال اد الاذي يضا  فياه 

تاريخ اقتصاداتاا ت ا البصاية بيفرض رقا ة ابى المصربفاا العامة، بتغبل ال نك الدبلي  اذه الصبرة جاي ا ر 

سيي السمعة م  العمل ابى تدمير الدبل البلنية القبية خالل فترة الخمسينياا بالستينياا، بالقضاي ابى أية خلال 

 لمب ة لبنابض  االقتصاداا البلنية بت قيق االستقالل االقتصادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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أزمات االقتصاد الدولي الفصل الثاني عشر:   

International Economy crises 

مر االقتصاد الدبلي  عدة أ ماا ه ا االقتصاد  بل العالم بكا  لاا تأييراا فاد ة اباى مختباف دبل العاالم نظاراً 

 .لالاتماد الدبلي المت ادل بتبس  أقنية الت ادل التجاري

 بفيما يأتي ارض زك ر از ماا التي تعرض لاا االقتصاد الدبلي: 

بيرى  عض المؤرخي  أ  التدااياا االقتصادية لاذه از مة كانا أ د أهم ازسا اب م.  1772  أ مة االئتما  اام  -1

  ريلانيا. في تظاهراا  بسل ، التي أدا في النااية للى استقالل البالياا المت دة ا 

ي ، بيعتقد أناا  ادأا انادما تعت ر هذه از مة هي ازسبأ خالل القر  الع ر.  1939-1929  أ مة الكساد الك ير  -2

بال قاا تفااقم ازمار  سا ب السياسااا االقتصاادية الفقيارة لاإلدارة ,  1929ااام    اناارا سبق ازسام ازميركية فاي

استمر الكساد ا ر سنباا تقري ا، بأسفر ا  خسارة هائبة في الدخل بمعدالا  لالة قياسية بنقص , ازميركية آنذاك

% في ذربة از ماة ااام 25  بفي البالياا المت دة  بغ معدل ال لالة  بالي,  ل الصناايةفي ا نتاج، خاصة في الدب

1933. 

 دأا از مة اندما قرر أاضاي منظمة أب ك )خاصة م  العرب(، الرد ابى قرار :  1973اام    أ مة أسعار النفل  -3

بقاررا دبل أب اك لااال  , 1973ت اري  ااام   البالياا المت دة  إرسال   ناا السالح للى لسرائيل خالل  ارب 

بقد أدى هاذا للاى نقاص ك يار بارتفااع  ااد فاي أساعار .  للى البالياا المت دة ب بفائاا ببقف صادراته   ظر النفل

 .، ت عته أ مة اقتصادية في البالياا المت دة بالعديد م  ال بدا  المتقدمة, النفل

 )نا ئ ا  االرتفاع ال ااد فاي أساعار اللاقاة(، تصادياق بركبد أدا هذه از مة للى  دبت تضخم مرتف  لبغاية لقد  

بقاد اساتغرق ازمار اادة سانباا  تاى يناتع  ا نتااج   .سمى االقتصاديب  هذه الفترة  اسام الركابد التضاخميبقد  

 .بيتراج  التضخم للى مستبياا ما ق ل از مة

بسراا  ما انت را للى  اقي دبل  رق آسيا , 1997  دأا از مة في تايالند اام)نمبر آسيا(:   از مة اآلسيبية  -4

بأيارا تدفقاا رؤبس ازمبال المضار ة ما  ال بادا  المتقدماة للاى اقتصااداا  ارق آسايا أب   ،التجاريي ب ركائاا  

بكبرياا  بهبناغ كبناغ بسانغافبرة بمالي ياا بلندبنيسايا مجمباة الدبل التي تعرف  ا"النمبر اآلسيبية" ميال تايالناد 

 . التفاؤل، أدا للى ا فرال في االئتما ، بتراكم الديب  في اقتصاداا هذه الدبل ية،  الة م الجنب 

اضلرا ال كبمة التايالندية للى التخبي ا  سعر صرف امبتااا اليا اا مقا ال الادبالر ازميركاي ,  1997في اام  

هاذا للاى انادالع مبجاة فا ع بسال بقاد أدى  ،ازجن ياةالذي  افظا ابيه لفترة لبيبة،  س ب قبة مصاادر العماالا 
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بما  ,  ازسباق المالية اآلسيبية، ما انعكس سريعا ابى االستيماراا ازجن ية التي تصال قيمتااا مبيااراا الادبالراا 

انت ار الذار في ازسباق بت ايد قبق المستيمري  م   االا ا فالس الم تمبة ل كبماا  رق آسيا،  دأا المخاابف 

 .ي جمي  أن اي العالم في االنت ار، بقد استغرق ازمر سنباا لبتعافيم  االنايار المالي ف

 :2008از مة االقتصادية العالمية )أ مة الره  العقاري(  -5

فاي ازساباق المالياة فاي جميا  أن ااي   دمااراً ا ركبداً س ب  ، بأ دي1929عت ر أ د أ مة اقتصادية منذ ركبد اام  تُ 

في البالياا المت دة، ما أدى للى انايار  نك  نايار ما سميا بقتاا  االفقااة العقاريةبقد اندلعا از مة  س ب ا.  العالم

 , بكما أ  العديد م  المؤسسااا المالياة العالمياة كاناا اباى  افا االناياار,  2009  "ليما   راذر " االستيماري في

سنباا،  عدما خسر العالم مالياي   10تلبب لنااي از مة امبياا لنقاذ  كبمية غير مس بقة، باستغرق التعافي ن ب 

 .البظائف بمبياراا الدبالراا 

 :19 –أ مة جائ ة كبفيد  -6

ال ت ال اآلفاق العالمية م الة  قدر ك ير م  ادم اليقي   عد مربر اامي  ابى  داية الجائ ة. بمما ييير القبق ظابر 

اي الجائ اة، فاي البقاا الاذي تت اياد فياه تغلياة سالالا الفيربس المت برة الجديدة بتراكم الخسائر ال  رية م  جر

البقا اا بت عت  عبرا  التفاؤل. بهناك ت ااد في مساراا التعافي االقتصادي  اي  ال بادا  بالقلااااا، مماا يعكاس 

لمباجاتاا. بال تعتمد اآلفاق المرتق ة . التفابا في االضلرا اا الناجمة ا  الجائ ة بمدى الدام المقدم م  السياساا 

لنما ترتا  أيضا  مدى قدرة السياساا االقتصادية المل قة فاي   –بى نتيجة المعركة  ي  الفيربس بالبقا اا ف سب  ا

كاا   2020رغام أ  انكماا  الن اال فاي ااام  ظل درجة االية م  ادم اليقي  ابى ال د  صبرة فعالة م  الضارر

لذي قدمته السياساا  ال دب   ادبت نتاائج اقتصاادية انكما ا غير مس بق في ذاكرتنا ال ية، فإ  الدام االستينائي ا

ما  هاذه از ماة الصا ية  ، أصا ح هنااك مخارج يا داد بضاب اً 19-أسبأ. ب عد مربر اام م   داية جائ اة كبفياد 

باالقتصادية، بلك  اآلفاق ال ت ال م الة  قدر ك ير م  ادم اليقي . بساتعتمد قابة التعاافي  درجاة غيار قبيباة اباى 

ا اا فعالة ابى مستبى العالم. بال ي ال هناك الكيير مما يتعي  القيام  ه لد ر الجائ ة بتجنب استمرار سراة ن ر لق

 . يادة ادم المساباة داخل ال بدا  بت ااد مستبياا نصيب الفرد م  الدخل ا ر االقتصاداا 

 از ماا العالمية:بنظراً لمعاصرة هذه از مة فإننا سنفرد لاا متسعاً م  الت بيل دب   قية 

 االقتصادي ابى المدى المتبسل:  19تأيير جائ ة كبفيد  -1

از مة ال الياة. ب ينماا يُتبقا  أ   سياق قد أمك  تجن اا للى  د ك ير في جبانب ادم االستقرار المالي تى اآل , فإ   

% 3فإناا تظل ك يرة، لذ تقل  ن ب    التي أاق ا از مة المالية العالمية، الخسائر أقل م  خسائر المدى المتبسل تكب 
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، اآليااربتختبف ال بدا  في درجة ا صا ة المتبقعاة  ااذه   .2024الناتج العالمي المتبق  ق ل بقبع الجائ ة لعام   ا 

 ً بم  المتبق  أ  تعاني اقتصااداا ازساباق الصااادة  لايكل اقتصاداتاا ب جم االستجا ة الصادرة ا  سياساتاا.  ت عا

 . النامية م  ندبب أك ر مقارنةً  االقتصاداا المتقدمة باالقتصاداا 

 :19-صدمة كبفيد  جراي  بالتعافي في أسباق العمل لبركبد  ازنمال بالسياساا باالستجا اا  -2

أل قا ضررا  الغا  ال  اب بالعماال ذبي  مستمرة في أسباق العمل،  يت   19-ال ت ال تدااياا صدمة جائ ة كبفيد 

بالتاي تاْؤي ر  ابى بجه الخصبص. بهناك تسارع في اتجاهاا الت غيل التاي  ادأا ق ال الجائ اة المااراا الم دبدة

الدام الذي تقدمه السياساا لب فاظ اباى البظاائف فعالياة  لبت غيل اآللي. بيكتسب  قا بية البظائف ازكير اال تعاد ا 

بما  ان ساار  الناجماة انااا. المت ايناة يارال د م  الندبب المترت ة ابى صدمة الجائ ة ال ادة بتخفيف اآل ك يرة في

الدام القائمة اباى لااادة تب يا  العمالاة  تدا ير يمك  أ  يساهم الت بل للى  صبرة اادية، التعافي الجائ ة باستقرار

 .ابى سبق العمل 19-لصدمة كبفيد  في خفض ال لالة  سراة أك ر بتيسير التكيف م  اآليار الدائمة

 :19-لنقدية أيناي التعافي م  جائ ة كبفيد تدااياا السياسة ا -3

 داية الجائ ة للى تخفيف ك ير لألا ااي المالياة فاي ازساباق  أدى قيام االقتصاداا المتقدمة  تيسير السياسة النقدية في

بي اير از ماة.  الصاادة. بفي الفترة المق بة، ستن أ ت دياا م  جراي السرااا المتعددة التاي ياتم  ااا التعاافي ما 

يغباب ابياه اللاا    النسا ية قابة االقتصااد  ازميركية النااتج اا  الت بيل البارد في هذا الفصل للى أ  ت ديد السياسة

تدفقاا رأس المال م   خربج معظم اقتصاداا ازسباق الصاادة، لال أ  الت ديد المفاجئ ي ف  ال ميد في تأييره ابى

م  المام لالقتصاداا المتقدمة أ  تفسر  بضبح كيف تنابي تنفياذ سياسااتاا النقدياة   ب التالي، فسيكب .  هذه ازسباق

أيناااي التعااافي. كااذلك ي ااير الت بياال الاابارد فااي الفصاال للااى أ  اقتصاااداا ازسااباق الصاااادة يمكاا  أ  ت ااد ماا  

 .القبااد لبتدااياا المالية المعاكسة  ااتماد ألر نقدية بمالية أكير  فافية بااتمادا ابى  تعرضاا

 م  از مة: ل دارة التعافي -4

ال ي ال المجتم  العالمي يباجه ضغلا اجتماايا باقتصاديا هاائال ما  ارتفااع الخساائر ال  ارية ب قااي المالياي  دب  

امل. بم  ذلك، ب تى في ظل ادم اليقي  الك ير الذي يخيم ابى مسار الجائ ة، فإ    ائر الخربج م  هاذه از ماة 

الص ية باالقتصادية ت داد بضب ا يبما  عد يبم. ب فضل  رااة المجتم  العبمي، يجري اآل  تلعيم مئاا المالياي  

 لالق قبة التعافي في كيير م  ال بدا  في أباخر هذا العام. كذلك تباصل االقتصاداا التكيف م  لرق امل جديادة 

نتعا ا أقبى م  المتبق  في المنالق المختبفاة. ب فضال الادام رغم  رية التنقل التي ضاق نلاقاا، ازمر الذي  قق ا

ا ضافي م  المالية العامة في  عض االقتصاداا الك يرة، بخاصة في البالياا المت دة،  دت م يد م  الت سا  فاي 

 .اآلفاق المتبقعة
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 تأييراا الجائ ة: -5

بة. فازامال تغبق أ با اا، با نفاق االساتيماري تس ب نب اا الركبد أضرارا جسيمة غال ا ما يستمر أيرها لفترة لبي

 يخض  لبتخفيض، بالناس يعانب  م  ال لالة بقد يفقدب  مااراتام بدافعام لبعمل م  مربر ال ابر اللبيبة.

ليس  الركبد العادي. فمقارنةً  از مااا العالمياة الساا قة، كاا  االنكماا    19-بلك  الركبد الذي جب ته جائ ة كبفيد 

 سب ال ياناا ر   السنبية، تجاب  انخفاض الناتج العالمي المستبى الذي سجبه ل ا  از مة المالياة   –ا باميقا  مفاجئ

 .أضعاف، بفي نصف المدة 3العالمية  ن ب 

بهب الضغل   –ب فضل لجراياا السياسة غير المس بقة، أمك  تجنب الضغل المالي النظامي للى  د ك ير  تى اآل   

ر االقتصادي لبيل ازمد. غير أ  مسار التعاافي ال يا ال م فبفاا  الت ادياا، بخاصاة  النسا ة الذي يصا ب الضر

 .م دبدا، بي داد صعب ة  س ب التأيير المتفابا لبجائ ة  ي ا ماليا لب بدا  التي تمتبك

 :سياساا العمل م  أجل تعاف  أكير ادالة -6

أمرا  تميا بسريعا. باآليار الممتدة ابى العمالة ما  جاراي از ماة   19-كا  تدمير البظائف الناجم ا  جائ ة كبفيد 

فالعمالاة ال اا ة بازقال مااارة ُمنياا فاي المتبسال  قادر ما  أ اد   ،القادريمك  أ  تكب  مؤلمة بغير متكافئة  نفس  

سيما في اقتصااداا ازساباق الصااادة باالقتصااداا النامياة.   الضر اا. بنالا المرأة كذلك نصي اا م  المعاناة، ال

بيعاني ادد ك ير م  هذه العمالة م  م كالا فقدا  الدخل بصعب ة ال  ت اا  فارص العمال. ب تاى  عاد ان ساار 

ي الجائ ة، فإ  التغييراا الايكبية التي تلرأ ابى االقتصاد في أاقاب الصدمة قد تعني أ   عض الخياراا البظيفية ف

 غيرها.  عض القلاااا بالما  قد تنكم  للى از د  ينما ينمب

كيف يمك  لبسياساا المساهمة في التقبيل م  اآلياار   تم استعراض   ،العالميتقرير آفاق االقتصاد    بفي آخر لصداراا 

اباى اال تفااظ   للى أ  ااتماد   مة م  التدا ير لمساادة العمال  بخبص العنيفة بغير المتكافئة الناجمة ا  الجائ ة.  

 بظائفام  ينما ال ت ال صدمة الجائ ة مستمرة، باقتراناا  إجراياا لخبق البظائف بتخفيف أير التكيف م  البظائف 

بالما  الجديدة م  ان سار الجائ ة، يمك  أ  يخفف ما  اآلياار الساب ية  درجاة ك يارة بي سا  فارص تعاافي سابق 

 .العمل

 :المت ايدة ابى ازسباق الصاادة كيف يمك  أ  تؤير أسعار الفائدة -7

ترليب  دبالر للى تع ي  التعافي  1.9أدا سراة ن ر البقاح في البالياا المت دة بلقرار   مة الت في  المالي  قيمة 

باست رافا لذلك، سجبا أسعار الفائدة ازمريكية ازلبل أجاال ارتفاااا ساريعا،  يات  اد العائاد   المتبق ،االقتصادي  

% فاي  ااري كاانب  1,75% في  داية العام للاى أكيار ما   1م   ابى سنداا الخ انة زََجل ا ر سنباا م  أقل  
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االرتفاع أيضا  الفائدة  عض أسعار  ب ادا  آذار،ب ديا لفرة ممايبة في الممبكة المت دة في منتصف    ب  ال،الياني  

 .في منلقة اليبرب باليا ا  ق ل أ  تتدخل ال نبك المرك ية  تيسير السياسة النقدية
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التنمية المستدامة الفصل الثالث عشر:   

sustainable development 

المساتبى  لقد أض ا جبانب االستدامة في التنمية اليبم، بأكير م  أي بقا مضى، ذاا أهمية جبهرياة ساباي اباى

منظمة هدفًا ُبضعا م  ق  ل  17بأهداف التنمية المستدامة هي ا ارة ا  مجمباة م  الم بي أب البلني أب الدبلي.  

 .2030المستدام  لعام اي ل   التبمي   2015 في اام ازمم المت دة

تترا ل هذه ازهداف العريضة فيما  يناا ابى الرغم ا  لكل مناا أهداف صغيرة م ددة خاصة  ه، تميل في مجمبااا 

 –باالقتصاادية )الفقار  التنمياة االجتمااياةغاية. بتغلي أهداف التنمية المستدامة مجمباة باسعة ما  قضاايا  169

 -العدالة االجتمااية  –الصرف الص ي  –المياه  –المساباة  ي  الجنسي    –تغير المناخ   –التعبيم    –الص ة   –الجبع  

 .ال يئة( –اللاقة 

تأخذ  ماام الم اادرة بتضا  ألار   ال كبماا بابى الرغم م  أ  أهداف التنمية المستدامة ليسا مب مة قانبنا، لال أ   

 .بلنية لت قيقاا

تا عة التقدم الم َر  باستعراضه، مما يتلبب جم   ياناا نباياة لذا فالدبل هي التي تت مل المسؤبلية الرئيسية ا  م

البقاا المناساب،   يات تساتند المتا عاة باالساتعراض اباى الصاعيد ا قبيماي للاى   في  —يسال البصبل للياا    —

 .الت بيالا التي تجري ابى الصعيد البلني، ب ما يساهم في المتا عة باالستعراض ابى الصعيد العالمي

أ الا المجمباة المفتب ة لبعمل ابى ت قيق أهداف التنمياة المساتدامة لبجمعياة العاماة  اازمم   2014   تمب  19في  

غاية تغلي مجمباة باسعة ما  قضاايا التنمياة المساتدامة  امبا   169هدف ب  17المت دة اقترا اً لبجمعية يتضم   

 ماياة   المنااخ،مكاف اة تغيار    بالصا ة،ت ساي  التعبايم    اساتدامة،بجعال الماد  أكيار    بالجابع،  الفقر،القضاي ابى  

 .الم يلاا بالغا اا 

القائم  2015بافق أمي  الجمعية العامة  ازمم المت دة ابى تقرير جدبل أامال تنمية ما  عد   2014كانب  أبل   5في  

ال كبمية الدبلية ابى الم اركة في جدبل أامال تنمية ما  المفابضاا ابى مقتر اا مجمباة العمل المفتب ة،  دأا 

. ب عاد المفابضااا تام ااتمااد البييقاة الناائياة 2015بانتاا في آب اام    2015في كانب  الياني اام    2015 عد  

ركية  عنبا  )ت بيل االمناا: جادبل ي البالياا المت دة ازم  نيبيبركفي    2015أيببل    27-25لبتنمية المستدامة في  

 .لبتنمية المستدامة( 2030أامال 

بالمعنااي   2015أيباابل  25خ فااي ماا  قاارار ازماام المت اادة الخاااص  التنميااة المسااتدامة المااؤر 54تتضاام  الفقاارة 

, اتفااق  كابمي بالمجتم  المادنيدبلة    193باددها    الدبل ازاضاي ازهداف بالغاياا التي تقبدها ازمم المت دة ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
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بتساتند أهاداف التنمياة المساتدامة للاى الم اادئ    2015دبلي باس  النلاق يعمل  بصفه خلة التنمية لماا  عاد ااام  

 ف.اا في القرار  عنبا  "المستق ل الذي نص ب لليهالمتفق ابي

 األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة:

 (: القضاء على الفقر:1الهدف )

تباجه التنمية المستدامة في المنلقة العر ية ابائق هيكبية تكاد تكب  نفساا  ي  ال بدا  العر ية االيني  بالع ري  ابى 

، بالمبارد الل يعية، بالمالماح الساكانية. بيتلباب الت اّبل الجاذري فاي المنلقاة الرغم م  اختالف مستبياا الدخل

للاى  2030تذليل هذه العبائق  لالق اللاقاا الكامنة في ازفاراد، بت بيال االلتا ام  خلاة التنمياة المساتدامة لعاام 

 .باق 

ر المادق   اداً مب بظااً ما  االرتفااع فاي ينت ر الفقر بادم المساباة ابى نلاق  باس  في ال بدا  العر ية، بي باغ الفقا

ال بدا  ازقل نمباً. بلم تؤّد جابد التصّدي لبفقر في المنلقة للى معالجة أ اكال ال رماا  المتعاّددة، بال الفابارق  اي  

المنالق الريفية بالمنالق ال ضرية بابى المستبى دب  البلني، بال المخالر التي تباجااا فئاا اجتمااية مختبفة. 

لك، أص ح م  الضربري أ  تجعل ال كبماا از عاد االجتمااية بال يئية ج ياً ال يتج أ ما  التخلايل االقتصاادي لذ 

َ  تقّدماً في ت قيق الادف  م  أهاداف التنمياة المساتدامة. بهناا ال  اّد ما  تابفر ا رادة السياساية  1لذا أرادا أ  تُ ر 

 . ي ،  غية التصّدي لتفاقم ادم المساباة با قصايلبض  سياساا اجتمااية بسياساا تضم  لاادة التب

 (: القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي:2الهدف )

تعتمد المنلقة العر ية ااتماداً ك يراً ابى بارداا ازغذية، ما يجعباا ارضاة لبتاأيّر  تقبّ ااا التجاارة العالمياة ب عادم 

يّة منخفضة في كيير م  ال بدا . بكييراً ما تكب  الممارساا ال راايّاة التكافؤ في الت ادل التجاري. با نتاجية ال راا

غير مستدامة، ما ي ّد م  تبفّر الغذاي  كبفة ميسبرة في ازجبي  المتبسل باللبيل. بتؤّدي ندرة المياه بتغيّار المنااخ 

التغذياة، بال سايما نتيجاةً  بيستمر ارتفااع معاّدالا الجابع بنقاص  .بالتبّس  ال ضري المت ايد للى تفاقم هذا البض 

لتف ي الصراااا، لضافة للى أّ  جيبب الجبع الم م  ال اد منت ارة فاي مختباف أن ااي المنلقاة. بيتبقّاف ل ارا  

م  أهداف التنمياة المساتدامة اباى تبظياف اساتيماراا مخّصصاة بمنظماة فاي ال راااة   2التقّدم في ت قيق الادف  

لتكنبلبجياا ل يادة لنتاجيّة القلاع ال رااي بمنعته، باباى لناااي الصاراااا. المستدامة، بابى استخدام المعرفة با

 .بالتعاب  ا قبيمي أساسي لتع ي   ناي المنعة، ب  را  تقّدم في تنفيذ خّلة م تركة لت سي   بكمة التجارة العالمية

 (: ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية :3الهدف )

 ادا المنلقة العر ية في العقبد ازخيرة ت سناً ك يراً في المؤ راا الص ية الرئيسية، بال سيما  انخفااض معادالا 

بفياا ازمااا بازلفال دب  س  الخامسة. لكّ  مستبياا الص ة بالرفاه ال تا ال اباى تفاابا ك يار داخال ال بادا  
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في ما  يناا. فالخدماا الص ية مج أة، تعمل غال اً  سب العرض ال ال اجة، بالت اي  في التغلياة الصا ية ال اامبة ب

ك يٌر داخل ال بدا  بفي ما  يناا كما  ي  الفئااا االجتمااياة المختبفاة. بتركاّ  غال ياة الانظم الصا ية اباى الخادماا 

بال ترااي  القدر الكافي الم دداا االجتمااياة لبصا ة. بتساتب م صا ة العالجية  داًل م  الرااية ازبلية بالبقائية،  

ا نسا  كما رفاهه ت ّباًل في المنلقة للى ناج  قبقي متعدد القلاااا، يعمل ابى تقبية الانظم بالخادماا الصا ية، 

 .3ئية لبادف بتع ي  لمكاناا مقدمي الخدماا ب يادة أادادهم، بتغلية از عاد االقتصادية باالجتمااية بال ي

 (: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع:4الهدف )

لم ي قق التعبيم كامل قدرته في ل دات الت ّبل المن بد اباى الارغم ما   ياادة معاّدالا االلت ااق  المادارس ب ياادة 

 ّدياا ازساسية في قدم أساليب التدريس بالتعبّم بسابي نبايتااا، االستيمار في التعبيم في المنلقة العر ية. بتكم  الت

بانعدام المساباة في فرص التعبيم، بكذلك في ال نى الت تية. بل  تستلي  المنلقة تسخير لمكاناا التعبيم مادى ال يااة 

الني  م تكري ، يمبكب  ، ما لم يُنظر للى التعبيم  بصفه م ربااً مجتمعياً  نتاج مب4ابى الن ب الملببب في الادف 

فكراً نقدياً. بهذه الرؤية الجديدة أساسية لت قيق التنمية المستدامة؛ بلن ر قيم المساباة بالعدالة بالسام؛ بكاذلك لتاأمي  

 .فرص امل لب  اب 

(: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: 5الهدف )  

 .في تبسي  نلاق  صبل النساي بالفتياا ابى خدماا الرااية الص ية بالتعبيمأ ر ا ال بدا  العر ية تقدماً مبمبساً  

بتستمّر المرأة في خبض آفاق جديدة في كيير م  مجاالا ال ياة، غير أّ  القباني  بالممارساا القانبنيّة بازااراف 

ب  ت قيق المساباة  ي  الجنسي  ال االجتمااية باليقافية بما تنلبي ابيه م  تميي ، كما ال باج  الايكبيّة التي ت بل د 

ت ال راسخة. بال ت ال الم اركة االقتصادية لبمرأة متأّخرة، بال سيما  ي  ال ا اا. بنتيجة لاذلك، تباجاه المارأة فاي 

كيير م  از يا  قيبداً ابى استقالليّتاا بتمتّعاا  كافّة  قبق ا نسا ،  ما في ذلك االضالالع  ادبر فااال فاي صان  

في المن ل بفي المجال العام. بم اركة المرأة الكامبة في المجالي  السياسي باالقتصادي اامل أساسي لت قيق القرار، 

 . 2030بسائر أهداف التنمية المستدامة   ببل اام  5الادف 

(: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة: 6الهدف )  

ة ت ديًا جدياً لبمنلقة، بتتفاقم  س ب الت عية العا رة لب دبد باال تالل بالصراع بتغيار المنااخ، ت كل ندرة المياه العذ 

فضالً ا  النمب السكاني ب يادة الت ضر. يتلبب ت قيق تباجه المنلقة العر ية في ندرة المياه تباجه المنلقة العر ياة 

ل دبد، باال تالل بالصراع، بتغيّر المناخ، بكذلك  فعال النماّب في ندرة المياه ت دياً ك يراً، يتفاقم  فعل التداخل ا ر ا

م  أهداف التنمية المستدامة ناجاً  قبقياً  يال الميااه بخادماا   6السكاني بالتبّس  العمراني. بيتلبّب ت قيق الادف  

ا تار ل  اي  الميااه الصرف الصّ ي، كما يتلبب هياكل فعالة ل بكمة المياه داخل ال بدا  بفي ما  يناا، باستراتيجيا
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باللاقة بازم  الغذائي. بالمنلقة في  اجة مب ة للى استيماراا ك يرة في ال ناى الت تياة، بالتكنبلبجيااا المالئماة، 

 باستخدام مبارد المياه غير التقبيدية  ادف ت سي  ا نتاجية باالستدامة، ببصبل الخدمة للى الجمي .

 يسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة:(: ضمان حصول الجميع بتكلفة م7الهدف )

أ ر ا الدبل العر ية تقّدماً مب بظاً في تعميم ال صبل ابى الكار اي، لكّ  ال بدا  ازقل نمباً ما  الا متاأخرة اباى 

ة في ت قيق النمب هذا المسار. بال  ّك في أّ  النمب السري  في االستاالك المن لي لبلاقة با دياد كيافة استخدام اللاق

ما  أهاداف التنمياة المساتدامة   7االقتصادي م   ي  الت دياا الك يرة. بيقتضي ا سراع في التقّدم في ت قيق الادف  

ت ّباًل  اسماً في السياساا لفصل النمب االقتصادي ا  استاالك اللاقة، بتع ي  الكفاية با نتاجية، ب يادة االستيمار 

جّددة باستخداماا. بفي هذا السياق، م  الضربري ت قيق ت اّبل  جاذري فاي ذهنياة المجتما  في اللاقة النظيفة بالمت

لصالح اللاقة المستدامة. بداُم هذا الت ّبل يتلبّب لاالي أصباا  ّرة بنا ضة في ازبساال ازكاديمياة با االمياة، 

 بفي المجتم  المدني.

م للجميع، والعمالةة الكاملةة والُمنت جةة، وتةوفير العمةل الالئةق (: تعزيز النمو االقتصادي المّطرد والمستدا8الهدف )

 للجميع:

 .لم يك  النمب االقتصادي في ال بدا  العر ية  التبا   المرجب لتب ية اللبب ابى فرص العمل الُمنت جة بالعمال الالئاق

يمكا  أ  تعا   المسااباة   فالتخليل االقتصادي يكاد يكب  في مع ل ا  السياساا االجتمااية بهياكل ال بكمة التي

بت قق اال دهاار. بياؤّدي ا فارال فاي االاتمااد اباى الانفل، بهيمناة القلااااا المتدنيّاة ا نتاجياة، بسابق العمال 

الم فبفة  ا  كالياا، للى الم يد م  العبائق أمام جابد التقدم في ت قيق النمب المساتدام الاذي يصاب  رفااه ا نساا  

ضربري ل دات نقبة في التفكير بالتخليل االقتصاديَّْي ، ن اب ت اّبل هيكباي اقتصاادي فاي بالكبكب. بقد  اَا م  ال

 .م  أهداف التنمية المستدامة 8المنلقة لدف  التقدم ابى مسار الادف 

(: إقامة بنى تحتية وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع االبتكار: 9الهدف )  

لمساتدام ال اامل لبجميا  فاي المنلقاة العر ياة،  يات ظاربف التعيار ال  ّد م  خلباا  امبة لبت ّبل للاى التصاني  ا

االقتصادي، بت ايد ال لالة، بضعف الكفاية بادم االستدامة في استخدام المبارد الل يعية. فاال تياجااا ك يارة اباى 

قتصادي فاي العاالم، مستبى ال نى الت تية، بال سيما في ال بدا  ازقل نمباً. بتسّجل المنلقة أدنى مستبياا التكامل اال

بأدنى مستبياا اال تكار قياساً للى االستيمار في ال  ات بالتلابير بللاى لنتاجيّتاه. بلياالي ازبلبيّاة لال تكاار بالادف  

 التكامل ا قبيمي بت سي  قدرة ال نى الت تية ابى الصمبد، كبّاا تتلبّب ت ّبالا جذرية في السياساا العامة، بأدباا 

، كما تتلبّب لرادة سياسيّة تبت م  مختباف أ عااد التنمياة المساتدامة ب االترا ل ازساساي  اي  الانظم باستيماراا  امبة

 .بالسب  بالمجتمعاا بال عبب في جمي  أن اي المنلقة
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 (: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها:10الهدف )

م اركة في ال ياة السياساية للاى  اد   عياد فاي ال بادا  تتفابا مستبياا الدخل بال صبل ابى المبارد بالخدماا بال

العر ية بفيما  يناا. بتنتج أبجه ادم المساباة فبارق  ي  الل قااا ب اي  الجنساي  ب اي  المناالق الجغرافياة. باباى 

الرغم م  قبّاة القياسااا الرسامية لعادم المسااباة، يصاعب لخفااي الفجاباا اآلخاذة فاي االتسااع  اي  مختباف الفئااا 

الجتمااية بالمنالق، التي تقّبض التماسك االجتمااي باال دهار االقتصادي باالستقرار السياسي. بيتلبّاب تقبايص ا

أبجه ادم المساباة لاادة التأكيد ابى دبر الدبلة  بصافاا الضاام  لبمسااباة فاي ال قابق االقتصاادية باالجتمااياة، 

ن اب منصاف. بهاذه العمبياة سياساية فاي المقاام ازبل. باباى بتنفيذ السياساا الال مة  اادة تب ي  المابارد اباى 

الصعيد البلني، ال  د م  تغييراا هيكبيّة في االقتصاداا بالمؤسساا، بتغييراا اجتمااياة بقانبنياة لبقضااي اباى 

 جمي  أ كال التميي . بم  الضربري أيضاً بض  آليّاا االمية داامة.

 نة ومستدامة:(: جعل المدن شاملة للجميع وآم11الهدف )

المد  العر ية هي مراك   يبية لبن ال االقتصادي باليقافي باالجتمااي. غير أ  التبّس  العمراني المت ايد ابى غير 

تخليل في المد  العر ية هاي مراكا   يبياة لبن اال االقتصاادي باليقاافي باالجتماااي. غيار أ  التبساّ  العمراناي 

عل الفقر بتغيّر المناخ بالصراااا، ييقل الماد  بالمساتبلناا المت ايد ابى غير تخليل في جمي  أن اي المنلقة،  ف

ال  رية بالمبارد الل يعية ال  ي ة  ضغبل هائباة، ت ياد ما  ا قصااي االجتماااي بالمخاالر. بالماد  التاي لالماا 

المساباة. ا تضنا جماااا متنّباة م  المااجري  الدبليي  بالنا  ي  الداخبيي ، تنت ر فياا بفي ما  يناا أبجه ادم 

بتستمر الفبارق في لمكانية  يا ة أرض أب سك ، بال صبل ابى خدمة، باالستفادة م   نياة ت تياة جيادة النباياة، 

م  أهاداف التنمياة المساتدامة، اباى   11بالخربج للى مسا اا اامة ب يئة نظيفة. بلتسري  التقدم في ت قيق الادف  

ي  االتخليل الاذي يركا  اباى ا نساا  بالسياسااا المتكامباة لتصاميم الدبل العر ية مباجاة ت دياا التبّس  العمران

المسا اا. فت سي  ال بكمة في الماد  بالمساتبلناا ال  ارية هاب ضاربرة ال تقال اا  ا دارة المساتدامة لبمابارد 

 .الل يعية،  ما في ذلك ازراضي

 (: ضمان وجود أنماط إنتاج واستهالك مستدامة:12الهدف )

م  أهداف التنمية المستدامة نمبذج التنمية المستدامة  أسره، اباى المساتبياا الم بياة بالبلنياة   12يختصر الادف  

با قبيمية بالعالمية. بفي المنلقة العر ية، تظار ال اجة المب ة للى معالجة أنمال االستاالك با نتاج غير المساتدامة 

اللاقة بما تس  ه م  ان عاياا، بلنتاج النفاياا، بانخفاض   باض ةً في اتجاهاا ميل ت ايد ندرة المياه، بت ايد استخدام

مستبياا لاادة االستخدام بلاادة التدبير، بتفاقم تببت الاباي بالماي. بقد ااتمدا دبل ادة مؤخراً خللاً بلنية في 

اف  أنماال خلبة ابى مسار االستاالك با نتاج المستدامي . لال أ  ال اجة ال ت ال مب اة للاى تغييار جاذري فاي  اب
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االستاالك با نتاج غير المستدامة. بهذا يتلبب ت باًل م  االكتفاي  النمب االقتصادي للى التركيا  اباى نااج التنمياة 

 .المستدامة، بتع ئة القلاع الخاص بتنظيمه لدام هذا الت بل، بل راك المجتمعاا بازفراد في لرساي فكر جديد 

دي لتغيّر المناخ وآثاره: (: اتخاذ إجراءات عاجلة للتص13الهدف )  

ض أااداداً ك يارة ما   تلال المنلقةَ العر ية م  جراي تغيّر المناخ آياٌر  الغة،  فعال ارتفااع درجااا ال ارارة، فتعار ّ

السكا  لمخالر ندرة المياه بالجفاف. بيُبق  ت ايد الكبارت بالظباهر المناخياة ال اديدة خساائر فاي ازرباح بيُب اق 

اد. بفي  ي  يستيمر العديد م  ال بدا  في التكيُّف م  تغيّار المنااخ بتنبيا  االقتصااداا بااتمااد أضراراً في االقتص

استراتيجياا بلنية لب د م  مخالر الكبارت، ي قى ما  الضاربري تبساي  نلااق الجاابد اباى مساتبى المنلقاة، 

تصادي لتغيّار المنااخ، بجعال تقيايم آياار لت مل جمي  الجااا المعنية، بتبييق الرا ل  ي  العببم بالسياساا العامة لب

 .تغيّر المناخ بالمخالر ج ياً أصيالً م  أنظمة التخليل

 (: حفظ البحار والمحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة:14الهدف )

 اراري بت مااض الم يلااا بالتباابت تتعارض المنااالق ال  رياة الم يلااة  المنلقاة العر يااة لمخاالر اال ت اااس ال

ال  ري، جراي أن لة التنمية ال  رياة بالساا بية. بتصال نسا ة مت ايادة ما  المناالق ال  رياة للاى مساتبياا غيار 

مستدامة م  النا ية ال يبلبجية  فعل الصيد المفرل بالصيد غير القاانبني. بتاادد هاذه التغيّاراا صا ة أجياال اليابم 

ارهم في جمي  أن اي المنلقة. بال  د م  سياساا متماساكة بفعالاة  ن ااي مناالق   رياة بالمستق ل برفاهام با ده

م مية، بت سي  ال ياناا ب ناي القدراا المؤسسية بالتقنية، لبتمّك  م  رصد المبارد ال  رية بلدارتاا   كل مستدام، 

 .بلنفاذ القباني  ذاا الصبة

ية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات علةى (: حماية النظم اإليكولوجية البرّ 15الهدف )

 نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنّوع البيولوجي:

يتراجاا  التنااّبع ال يبلاابجي فااي المنلقااة العر يااة، فااي  ااي  ياا داد التصااّ ر. فتاادهبر ازراضااي، بتاادهبر الاانظم 

بجية، بفقدا  التنّبع ال يبلبجي،  ما في ذلك في الغا اا، ابامل لاا تأيير سب ي تدريجي ابى صاّ ة ا نساا  ا يكبل

برفاهه، بتخفيف بلأة الفقر، بال يئة الل يعية. بم  الضربري لدارة ازراضي ابى ن ب مستدام م  خالل المناالق 

ق باالساتراتيجي، ب ياادة االساتيمار فاي ا دارة الم مية بال رااة المساتدامة، للاى جاناب التخلايل ا قبيماي   المنساّ

 المستدامة لبغا اا بترميم المناظر الل يعية، بذلك م  أجل اكس المسار ال الي لبخسارة بالتدهبر.
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(: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحةة 16الهدف )

إمكانيةةة وصةةول الجميةةع إلةةى العدالةةة، وبنةةاء مؤسسةةات فعالةةة وخاضةةعة للمسةةاءلة وشةةاملة للجميةةع علةةى جميةةع 

 :المستويات

في ضعف سيادة القانب ، بادم كفاية االلت ام  المعاهداا باالتفاقيّاا العالمية ل قبق ا نسا ، بتفاقم ظاربف النا اع 

م  أهاداف التنمياة المساتدامة. بتصالدم جاابد   16ى ت قيق الادف  باال تالل، ابامل تخلُّ  قدرة الدبل العر ية اب

ت قيق التنمية المستدامة  نباقص ت بب ال بكمة كتقبّص الفضاي المدني، بالفساد، بضعف الم اركة السياسية ل عض 

الجذريّاة  الفئاا االجتمااية. كما تعّمق هذه النباقص االستقلاب بالتميي  باادم المسااباة. بتتلباب معالجاة ازسا اب 

لاذه الت ّدياا تبفّر لرادة سياسية  قيقية بتبسي  الفضاي المدني لالنتقال للى مجتمعاا اادلة بسبميّة ب امبة لبجمي ، 

 ب ناي مؤسساا فاابة ب فّافة بخاضعة لبمسايلة قادرة ابى دام ت قيق جمي  أهداف التنمية المستدامة.

 :شراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة(: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط ال17الهدف )

تضاافراً بتكاامالً  اي  ال بادا ، بيبقاي اباى كاهال الادبل   2030يتلبب الت ّبل الجذري الذي تداب للياه خلاة ااام  

ال ت اددها الظاربف التاي يتفارد  ااا كال  باد   2030مسؤبلياا م تركة ب درجاا متفابتة. فبسائل تنفيذ خلة اام  

 مباض  التركي  التي تتنابلاا خلة امل أديس أ ا ا، الصادرة ا  المؤتمر الدبلي  17مقاصد الادف    ف سب. بت يل

بتفرض هذه المقاصد ألراً بدينامياا االمية تانظم تادفق بلدارة المابارد المالياة باالقتصاادية  .اليالت لتمبيل التنمية

بتباجه ال بدا  العر ياة ت ادياا  .معارف بالقدراا بنقباابالل يعية، بت دد ليقاع  راك ازفراد، بتبّجه س ل ت ادل ال

جساماً في   د بسائل التنفيذ ابى الصعيد البلني، بال ت ال الاياكل االقتصادية العالمية غير داامة، لذ ترساخ اادم 

ا دب  المساباة داخل ال بادا  بالمناالق بفيماا  ينااا، بال تا ال المساااداا الدبلياة بجاابد نقال المعاارف بالخ ارا

التبقعاا باال تياجاا. بلبمنلبقاا ا قبيمية أهمية  اسمة أيضاً، فاي لما تيّسر أب تعابق قادرة ال بادا  اباى ت رياك 

ا رادة السياسية، ب  د الخ راا، بتع ئة المبارد الال مة لمعالجة ازبلبياا العا رة لب دبد. بازبلبياا في المنلقة 

لمائي، بازم  الغذائي، بتغيّر المناخ، بالسام. بال ي ال ابى ال بدا  العر ية أ  تعقد العر ية ال ل س فياا ت مل ازم  ا

 ا رادة السياسية لتع ي  التكامل ا قبيمي في مختبف أ عاد التنمياة المساتدامة، بالمضاي اباى مساار تنفياذ خلاة ااام

2030. 


