
 

 

 تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

 :يمذيخ

 . انًغبل انؼبنًٙ ْٕ يغبل شبعغ رُزظى فٙ ئغبسِ انؼاللبد االلزصبدٚخ ٔ ظًُٓب انزغبسٚخ ثٍٛ دٔل انؼبنى 

 يب ْٙ ػُبصش ٔ يؼبٚٛش رُظٛى انًغبل انؼبنًٙ ؟- 

 يب ْٙ يإْالد ٔ يظبْش رفٕق انضبنٕس انؼبنًٙ ؟- 

 يب ْٙ يغزٕٚبد ٔيمٕيبد دٔل انغُٕة ؟،  ٔ يؼٛمبد اَذيبعٓب فٙ انؼٕنًخ ؟- 

 يب ْٙ إَٔاع انزشاثطبد ثٍٛ انًغبالد انؼبنًٛخ فٙ ئغبس انؼٕنًخ ؟- 

  

 : ػُبصش رُظٛى انًغبل انؼبنًٙ ٔانًؼبٚٛش انًزحكًخ فّٛ 

  

 :ُٚمغى انًغبل انؼبنًٙ ئنٗ صالس يغبالد سئٛغٛخ ْٙ  

 :انًغبالد انًزحكًخ فٙ انؼٕنًخ * 

 :ٔرشًم يغًٕػزٍٛ يٍ انذٔل ًْــب 

 انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ ٔاالرحبد األٔسثٙ  ٔانٛبثبٌ : دٔل انضبنٕس انؼبنًٙ- 

 .كُذا  ٔ أعزشانٛب َٕٔٛصٚهُذا ٔ سٔعٛب ٔ ثهذاٌ أٔسثب انششلٛخ  : (ْبيش انضبنٕس انؼبنًٙ  )ثبلٙ انؼبنى  انًزمذو - 

  

 :انًغبالد انًُذيغخ فٙ انؼٕنًخ * 

 :ٔرُمغى ثذٔسْب ئنٗ َٕػٍٛ 

 .انجهذاٌ انصُبػٛخ انغذٚذح ، ٔ انمٕٖ االلزصبدٚخ انصبػذح : يغبالد يُذيغخ ٔيغزمهخ الزصبدٚب - 

انذٔل انًصذسح نهجزشٔل راد االلزصبد انشٚؼٙ ، ٔ ثؼط انجهذاٌ انُبيٛخ كبنًغشة   : يغبالد يُذيغخ ربثؼخ الزصبدٚب- 

 .ٔ رَٕظ

  

 : ٔرُمغى أٚعب ئنٗ لغًٍٛ :انًغبالد انًًٓشخ*

 .انجهذاٌ األكضش رخهفب فٙ انؼبنى ٔ رزًشكض فٙ ئفشٚمٛب انغٕداء    : يغبالد راد الزصبدٚبد ْشخ- 

 .فٙ يمذيزٓب انؼشاق ٔانغٕداٌ ٔأفغبَغزبٌ : يغبالد رؼبَٙ اظطشاثبد داخهٛخ- 

  

 :يؼبٚٛش رُظٛى انًغبل انؼبنًٙ  

 أيب . ٚمصذ ثبنًشكض دٔل انشًبل انًزمذيخ انزٙ رحزكش انضشٔاد االلزصبدٚخ ٔرًزهك عهطخ  انمشاس: انًشكض ٔانٓبيش   -  

 .                           انٓبيش فٛؼُٙ دٔل انغُٕة انُبيٛخ انزٙ رؼبَٙ يٍ انزجؼٛخ ػهٗ عًٛغ انًغزٕٚبد 

ٔلذ كبَذ انذٔل . رخصص كم ثهذ فٙ ئَزبط انًٕاد انزٙ ٚزٕفش فٛٓب ػهٗ يٛضح رفبظهٛخ  :  انزمغٛى انذٔنٙ نهؼًم  -

انًزمذيخ 

                               يخزصخ فٙ انصُبػخ ثًُٛب كبَذ انذٔل انُبيٛخ يخزصخ فٙ انفالحخ ٔاعزخشاط انًؼبدٌ ٔيصبدس 

 .غٛش أٌ ْذِ انًؼطٛبد ػشفذ رغٛٛشاد ػبيخ فٙ انؼمٕد األخٛشح.                               انطبلخ 

 .ٚمصذ ثّ انمًٛخ انًعبفخ نألَشطخ االلزصبدٚخ نجهذ يؼٍٛ داخهٛب ٔخبسعٛب : (أٔ اإلعًبنٙ  )انُبرظ انٕغُٙ انخبو   - 

 .حبصم لغًخ انُبرظ انٕغُٙ انخبو ػهٗ ػذد انغكبٌ = خم انفشد٘  انذ

 )ٔانصحخ  (انزًذسط ، األيٛخ )انزؼهٛى – انذخم انفشد٘ : ٔٚشثػ ثٍٛ صالس يغزٕٚبد ْٙ  : يإشش انزًُٛخ انجششٚخ  

انٕفٛبد ، 

. (  أيذ انحٛبح 

  

 دٔل انضبنٕد انؼبنًٙ:  انًغبالد انًًُٓٛخ فٙ ئغبس انؼٕنًخ 

  

 :يإْالد انًغبالد انًًُٓٛخ  

 ٔاعزفبدح أيشٚكب انشًبنٛخ 19رًضهذ فٙ اَطالق انضٕسح انصُبػٛخ األٔسثٛخ يٍ أٔسثب فٙ انمشٌ : يإْالد ربسٚخٛخ          -

يٍ اعزمجبنٓب نهًٓبعشٍٚ ٔثشٔص انٛبثبٌ كمٕح الزصبدٚخ عذٚذح ثؼذ اإلصالحبد االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ انزٙ 

 .ثضٕسح يٛغٙ  الزشَذ 

 .ٔفشح سؤٔط األيٕال حٛش رغٛطش دٔل انضبنٕس انؼبنًٙ ػهٗ أكضش يٍ صهضٙ حغى االعزضًبساد فٙ انؼبنى         -

 .حٛش رزعبفش عٕٓد كم يٍ انذٔنخ ٔانششكبد ٔانغبيؼبد ٔانًؼبْذ انؼهٛب: االْزًبو ثبنجحش انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕعٙ           -



 

 

رزًضم فٙ ٔعٕد انغٕق االعزٓالكٛخ انًشرجطخ ثبنذخم انفشد٘ انًشرفغ ٔػذد انغكبٌ انعخى، : يإْالد ثششٚخ          -

 .ثبإلظبفخ ئنٗ ٔفشح انٛذ انؼبيهخ انًإْهخ انٕغُٛخ ٔاألعُجٛخ

 .رطٕس شجكخ انًٕاصالد ٔ ٔعبئم االرصبل         -

  

 : يظبْش رفٕق انًغبالد انًًُٓٛخ 

سغى أٌ دٔل انضبنٕس انؼبنًٙ ال رعى عٕٖ َغجخ لهٛهخ يٍ عكبٌ انؼبنى، فآَب رًٍٓٛ ػهٗ حصخ كجٛشح يٍ االلزصبد 

 :انؼبنًٙ ٔٚزغهٗ رنك فٙ انُمػ اٜرٛخ 

 .احزكبس َغجخ ػبنٛخ يٍ اإلَزبط انؼبنًٙ نهصُبػخ ٔانفالحخ         -

 .انغٛطشح ػهٗ انًجبدالد انذٔنٛخ ٔػهٗ األعطٕل انزغبس٘ ٔانًؼبيالد انًبنٛخ ٔانُمذٚخ         -

    

 : ثبلٙ انًغبالد حغت دسعخ اَذيبعٓب فٙ انؼٕنًخ      

  

 :انًغبالد انًُذيغخ فٙ انؼٕنًخ ٔانًغبالد انغبئشح فٙ غٕس االَذيبط        

دٔل شٓذد  اإللالع االلزصبد٘ يُز انغزُٛٛبد ، ٔ ػشفذ  رصُٛؼب عشٚؼب عؼهٓب يُبفغب  : انذٔل انصُبػٛخ انغذٚذح       * 

  .(عُغبفٕسح – َْٕغ كَٕغ – غبٕٚاٌ – كٕسٚب انغُٕثٛخ  )ٔرهمت  ثبنزُُٛبد األسثؼخ . خطٛشا نهذٔل        انكجشٖ

 دٔل دخهذ يشحهخ انزصُٛغ فٙ انؼمٕد األخٛشح ، ٔ ٚمٕو الزصبدْب ػهٗ رصذٚش :  انمٕٖ االلزصبدٚخ انصبػذح      * 

 يٍ أًْب انصٍٛ ٔ انُٓذ ٔ انجشاصٚم .        انًصُٕػبد  االعزٓالكٛخ ٔ ثؼط انضشٔاد انطجٛؼٛخ 

دٔل ٚؼزًذ الزصبدْب ػهٗ ئَزبط ٔرصذٚش انجزشٔل ٔانغبص انطجٛؼٙ ٔثبنزبنٙ  : انذٔل انُفطٛخ أٔ راد االلزصبد انشٚؼٙ      * 

 رؼشف 

 .       َٓعخ الزصبدٚخ ، نكُٓب فٙ َفظ انٕلذ رٕاعّ يشكم ظؼف يإشش انزًُٛخ انجششٚخ

يصش، ٔرزًٛض ثًُٕ يزٕعػ نكُٓب رؼبَٙ يٍ يشبكم   – رَٕظ –  يٍ ثُٛٓب انًغشة : انذٔل انُبيٛخ أٔ انًزٕعطخ انًُٕ     *

 .الزصبدٚخ ٔاعزًبػٛخ

ٔرؼزجش أكضش ثهذاٌ   انؼبنى فمشا حٛش رؼبَٙ يٍ يشبكم . ٔرزغًغ أكضش فٙ ئفشٚمٛب انغٕداء  :  انذٔل األلم رمذيب      *

الزصبدٚخ  

 .                        ٔاعزًبػٛخ يزؼذدح ثبإلظبفخ ئنٗ انكٕاسس انطجٛؼٛخ  

  

 : يمٕيبد  اَذيبط دٔل انغُٕة فٙ انؼٕنًخ ٔ يؼٛمبرّ     

 :                                                                         رًزهك دٔل انغُٕة ثؼط يمٕيبد االَذيبط يٍ أثشصْب * 

 ركبنٛف اإلَزبط   اَخفبضٔفشح انٛذ انؼبيهخ ٔظؼف األعٕس يًب ٚإد٘ ئنٗ- 

ٔعٕد انًُبغك انحشح ٔانًُبغك راد االيزٛبصاد انغجبئٛخ انزٙ رطجك فٛٓب عٛبعخ رخفٛط أٔ ئنغبء انشعٕو انغًشكٛخ - 

 .ٔانعشائت ثٓذف اعزمطبة االعزضًبساد 

 .يؼبدٌ ٔيصبدس انطبلخ ٔيُزغبد فالحٛخ: ٔفشح انضشٔاد انطجٛؼٛخ - 

 . يٍ عكبٌ انؼبنى 80%رٕاعذ  - 

 :رحذ ػذح يؼٛمبد يٍ اَذيبط دٔل انغُٕة فٙ انؼٕنًخ فٙ غهٛؼزٓب * 

 .ظؼف يإشش انزًُٛخ انجششٚخ ٔانذخم انفشد٘- 

 .َغجخ انجطبنخ ٔانفمش ٔاأليٛخاسرفبع - 

 .شذح انفٕاسق االعزًبػٛخ- 

 .عٕء انزغزٚخ َٔمص انزغزٚخيشكم - 

 حذٔس اظطشاثبد ٔحشٔة أْهٛخ فٙ ثؼط انذٔل- 

 .حذٔس كٕاسس غجٛؼٛخ فٙ ثؼط انجهذاٌ- 

  

 :ثٍٛ انًغبالد انؼبنًٛخ فٙ ئغبس انؼٕنًخ  (انؼاللبد ) انزشاثطبد 

  

  :رشاثطبد الزصبدٚخ  

دٔل أٔسثب انغشثٛخ،  ٔعُٕة ششق : رزى أْى انًجبدالد انزغبسٚخ ثٍٛ أسثغ ركزالد الزصبدٚخ ْٙ : انًجبدالد انزغبسٚخ * 

فٙ انًمبثم رشرجػ أٔسثب انغشثٛخ رغبسٚب ثكم يٍ ئفشٚمٛب ٔانششق األدَٗ . آعٛب ، ٔأيشٚكب انشًبنٛخ ، ٔأيشٚكب انالرُٛٛخ

 .ٔاألٔعػ

ٔ رزًشكض ثذٔل انشًبل ٔخبصخ دٔل انضبنٕس انؼبنًٙ حٛش انمٕح انششائٛخ : االعزضًبساد انًجبششح فٙ انخبسط * 

 . انذٔل انصُبػٛخ انغذٚذحIIٔرأرٙ فٙ انًشرجخ . يشرفؼخ ٔانزغٓٛالد اإلداسٚخ ٔانغًشكٛخ ٔانغجبئٛخ 

  



 

 

 :رشاثطبد دًٚغشافٛخ   

 .رشكم دٔل انغُٕة يصذسا نهٛذ انؼبيهخ ٔثبنزبنٙ رغٕد انٓغشح انخبسعٛخ عٕاء يُٓب انمبََٕٛخ أٔ انغشٚخ- 

 .عكبٌ انؼبنى ٔنٓزا رشكم عٕلب اعزٓالكٛخ ثبنُغجخ نًُزٕعبد دٔل انشًبل 4رعى دٔل انغُٕة يب ُٚبْض - 

                                     5 

 .ٚكشط رُظٛى انًغبل انؼبنًٙ رضاٚذ انفٕاسق ثٍٛ دٔل انشًبل ٔدٔل انغُٕة:  خاتمة

  

  

 :                                                                                 ششػ انًصطهحبد 

  

 .انفشق ثٍٛ ركبنٛف اإلَزبط ٔ صًٍ انجٛغ  : انمًٛخ انًعبفخ         -

شكهذ يُطهمب نؼٓذ اإلصالحبد ٔاالَفزبػ ، ٔ أدد  ئنٗ اَزمبل انٛبثبٌ يٍ ثهذ ئلطبػٙ يزخهف : 1868صٕسح يٛغٙ           -

 ئنٗ ثهذ سأعًبنٙ يزمذو 

 .االعزضًبساد انخبسعٛخ  : االعزضًبساد انًجبششح         -

 .يب ًٚضهّ انفمشاء يٍ يغًٕع ػذد انغكبٌ  : َغجخ انفمش         -

 (انمبدسح ػهٗ انؼًم  )يب ًٚضهّ انؼبغهٌٕ يٍ يغًٕع انغبكُخ انُشٛطخ  : َغجخ انجطبنخ         -

 . عُٕاد 10يب ًٚضهّ األيٌٕٛ فٙ انفئبد انؼًشٚخ اثزذاء يٍ  : َغجخ األيٛخ         -

 .َمص انغؼشاد انحشاسٚخ انعشٔسٚخ نهغغى  : َمص انزغزٚخ         -

 .َمص انجشٔرُٛبد ٔ انفٛزبيُٛبد ٔ األيالػ انًؼذَٛخ  : عٕء انزغذٚخ         -
 


