
 

 

قوة اقتصادية صاعدة: الصين   
 : انؼٕايم انًزؾكًخ فٙ االلزصبد انصُٛٙ 

  

 :رُمغى انصٍٛ إنٗ صالس ٔؽذاد طجٛؼٛخ        .1

           فٙ ْزِ دٔٚغٕ. ٔرزشكم يٍ عٓهٍٛ سئٛغٍٛٛ ًْب عٓم يُشٕسٚب  ٔ انغٓم إنٗ عبَت انٓضبة انذاخهٛخ  : انصٍٛ انشًبنٛخ 

 .انًُطمخ يُبؿ يؼزذل إنٗ ثبسد 

          ُٚزشش فٛٓب انًُبؿ انًذاس٘ . انٓضبة - انغٕٓل - ٔرشًم انزالل : انصٍٛ انغُٕثٛخ ٔ. 

         ُٙٛٔٚغٕد فٙ انغشة انصُٛٙ .  ٔٚزشكم يٍ عجبل شذٚذح االسرفبع  ْٔضبة يشرفؼخ  ٔ أؽٕاض داخهٛخ : انغشة انص

 .انًُبؿ انغجهٙ  ٔانًُبؿ انصؾشأ٘  

  

 :رًزهك انصٍٛ سصٛذا يًٓب يٍ يصبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ        .2

        رغبْى انصٍٛ ثؾصص يشرفؼخ يٍ اإلَزبط انؼبنًٙ نًصبدس انطبلخ ٔانًؼبدٌ  ، يؾزهخ ثزنك يشارت عذ يزمذيخ. 

         ُٙٛرزًشكض يُبعى انفؾى فٙ انصٍٛ انشًبنٛخ ٔانصٍٛ انغُٕثٛخ ثًُٛب رزغًغ آثبس انجزشٔل ٔانغبص انطجٛؼٙ فٙ انغشة انص

 .ٔانصٍٛ انشًبنٛخ ، أيب يُبعى انؾذٚذ فززًشكض فٙ انصٍٛ انشًبنٛخ 

  

  :رضى انصٍٛ أكجش رغًغ عكبَٙ فٙ انؼبنى       .3

         ٔ ٔٚفغش رنك ثبنزؼًٛش انغكبَٙ انمذٚى ، .   أ٘ خًظ عكبٌ انؼبنى2006 يهٌٕٛ َغًخ عُخ 313ثهغ ػذد عكبٌ انصٍٛ يهٛبس

 .20ٔثًؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ انز٘ ظم يشرفؼب إنٗ غبٚخ انؼمذ انغبدط يٍ انمشٌ 

         لذ َزظ ػٍ رنك اَخفبض يؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ. يُز يطهغ انغزُٛبد ، ششػذ انصٍٛ فٙ عٛبعخ رؾذٚذ انُغم ٔ. 

  

  : نؼجذ انؼٕايم انزُظًٛٛخ دٔسا يًٓب فٙ رمذو االلزصبد انصُٛٙ

خالنٓب ارخزد انذٔنخ انصُٛٛخ ػذح إعشاءاد يٍ :  ( 1976 – 1949 )يشؽهخ انجُبء االشزشاكٙ ثضػبيخ يبٔرغٙ رَٕغ * 

أثشصْب  رأيٛى ٔعبئم اإلَزبط ، ٔ إػبدح رُظٛى انفالؽخ فٙ إطبس انكٕيَٕبد انشؼجٛخ ، ٔ إػطبء األٔنٕٚخ فٙ انجذاٚخ نهصُبػبد 

.؛ صى َٓظ عٛبعخ انمفضح انكجشٖ إنٗ األيبو  "انًشٙ ػهٗ لذيٍٛ "األعبعٛخ ٔ انزغٓٛضٚخ لجم إلشاس يب ػشف ثبعى   

ؽٛش ارخزد انذٔنخ انصُٛٛخ : ( إنٗ اٌٜ 1978يُز عُخ )يشؽهخ اإلصالؽبد انغذٚذح ٔ االَفزبػ ػهٗ انؼبنى انشأعًبنٙ * 

ػذح إعشاءاد يُٓب إنغبء انكٕيَٕبد انشؼجٛخ ٔ رؼٕٚضٓب ثبنًغزغالد انؼبئهٛخ ، ٔ إؽذاس انًؤعغبد انصُبػٛخ انغًبػٛخ  ٔ 

انًؤعغبد انًخزهطخ ، ٔ رخفٛف اؽزكبس انذٔنخ نهُشبط االلزصبد٘ ،  ٔ رشغٛغ انًجبدالد يغ انخبسط ، ٔ اعزمطبة 

 .االعزضًبساد األعُجٛخ

  

 : يظبْش لٕح االلزصبد انصُٛٙ 

  

  :رزًٛض انفالؽخ انصُٛٛخ ثضخبيخ اإلَزبط ٔثبنزًشكض فٙ انٕاعٓخ انششلٛخ         .1

ٔ رًزهك صشٔح . رؼزجش انصٍٛ يٍ أْى انذٔل انًُزغخ نألسص ٔ انمًؼ ٔ انزسح ٔ نهًضسٔػبد انصُبػٛخ ،ٔانخضشٔاد . * 

.يًٓخ يٍ انًٕاشٙ    

.انصٍٛ انغُٕثٛخ -انصٍٛ انشًبنٛخ : - رزًشكض انفالؽخ انصُٛٛخ فٙ انٕاعٓخ انششلٛخ انزٙ ًٚكٍ رمغًٛٓب إنٗ لغًٍٛ ًْب *   

  

 :انصٍٛ عبدط لٕح صُبػٛخ فٙ انؼبنى         .2

.رغبْى انصٍٛ ثؾصص يشرفؼخ يٍ اإلَزبط انؼبنًٙ نهصُبػبد األعبعٛخ ،  ٔ انصُبػبد انزغٓٛضٚخ ٔ االعزٓالكٛخ  *   

.عغهذ انصٍٛ رطٕسا كجٛشا فٙ يغبل انصُبػبد انؼبنٛخ انزكُٕنٕعٛب *   

 .رزًشكض انًُبطك انصُبػٛخ فٙ انٕاعٓخ انغبؽهٛخ انششلٛخ* 

  

  :انصٍٛ  لٕح رغبسٚخ صبػذح        .3

.رؼذ انصٍٛ لٕح رغبسٚخ كجشٖ ، ٔ رؾمك فبئضب كجٛشا فٙ يٛضآَب انزغبس٘  *   

رزؼبيم انصٍٛ يغ يخزهف دٔل انؼبنى ٔ فٙ طهٛؼزٓب انٛبثبٌ ٔ ثبلٙ ثهذاٌ آعٛب ٔ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ ٔ دٔل أٔسثب *   

.رشكم انًُزغبد انصُبػٛخ انغضء األكجش يٍ انصبدساد انصُٛٛخ، ثًُٛب رزكٌٕ انٕاسداد يٍ يٕاد يصُؼخ ٔ أخشٖ أٔنٛخ*   

  

 :انصٍٛ يشكض االعزضًبساد األعُجٛخ          .4

 .رؾزكش انصٍٛ رؾزكش صهش االعزضًبساد األعُجٛخ ثبنذٔل انُبيٛخ* 



 

 

ٚفغش ْزا انزطٕس انكجٛش ثئؽذاس يُبطك ؽشح فٙ انٕاعٓخ انغبؽهٛخ ، ثبإلضبفخ  إنٗ ٔفشح انٛذ انؼبيهخ ٔانغٕق االعزٓالكٛخ * 

 .ٔانًٕاد األٔنٛخ

  

 : انًشبكم ٔانزؾذٚبد انزٙ رٕاعّ االلزصبد انصُٛٙ 

  

  :  رؾذٚبد الزصبدٚخ

 رشرجظ انصٍٛ ثبنغٕق انخبسعٛخ يٍ ؽٛش انزضٔد ثبنًٕاد األٔنٛخ  -  . 

 .رٕاعّ انصُبػخ انصُٛٛخ يشكم ضؼف عٕدح يُزٕعبرٓب ٔاعزٓالكٓب انكجٛش نهطبلخ-  

 .رفشض انذٔل انًزمذيخ لٕٛدا عًشكٛخ ػهٗ انًُزٕعبد انصُٛٛخ -  

  

ٔ كزنك اخزالل انزٕاصٌ االلزصبد٘ ٔ . ٚغغم رفبٔد كجٛش ثٍٛ انٕاعٓخ انششلٛخ ، ٔ انغشة انصُٛٙ  :  رجبُٚبد يغبنٛخ

 .االعزًبػٙ ثٍٛ انًذٌ ٔ األسٚبف انصُٛٛخ   

  

 : يشبكم دًٚغشافٛخ ٔاعزًبػٛخ 

 رؾذ ضخبيخ ػذد انغكبٌ يٍ يغٕٓداد انزًُٛخ االلزصبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ -  

 .أيبو رطجٛك عٛبعخ رؾذٚذ انُغم ٔاَخفبض يؼذل انزكبصش انطجٛؼٙ، فئٌ َغجخ انشٕٛؿ فٙ اسرفبع رذسٚغٙ-  

  

  إكشاْبد طجٛؼٛخ ٔ ثٛئٛخ 

غهجخ انًشرفؼبد ٔاَزشبس  انغفبف فٙ انغشة انصُٛٙ ، يمبثم رؼشض انصٍٛ انغُٕثٛخ : يٍ ثٍٛ انؼٕائك  انطجٛؼٛخ 

.نهفٛضبَبد ٔ األػبصٛش   

. رشٓذ انًُبطك األكضش رصُٛؼب ثبنصٍٛ يشكم رهٕس انًٛبِ ٔ انٕٓاء ٔ انغطؼ ٔ ؽذٔس األيطبس انؾًضٛخ   
 


