
 

 

 تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة
 : ػُاصش ذُظُى انًعال انؼانًٍ وانًؼاَُش انًرحكًح فُه

  

 :َُمسى انًعال انؼانًٍ إنً شالز يعاالخ سئُسُح هٍ       1

 :وذشًم يعًىػرٍُ يٍ انذول هًــا:انًعاالخ انًرحكًح فٍ انؼىنًح* 

 ...دول انصانىز انؼانًٍ - 

  ...(هايش انصانىز انؼانًٍ  )تالٍ انؼانى  انًرمذو - 

  

 :وذُمسى تذوسها إنً َىػٍُ:انًعاالخ انًُذيعح فٍ انؼىنًح* 

 ...يعاالخ يُذيعح ويسرمهح الرصادَا- 

  ...يعاالخ يُذيعح ذاتؼح الرصادَا- 

  

 : وذُمسى أَضا إنً لسًٍُ :انًعاالخ انًهًشح*

  ...يعاالخ راخ الرصادَاخ هشح- 

 ...يعاالخ ذؼاٍَ اضطشاتاخ داخهُح - 

  

 :يؼاَُش ذُظُى انًعال انؼانًٍ               
 .أيا  انهايش فُؼٍُ دول انعُىب انُايُح. َمصذ تانًشكض دول انشًال انًرمذيح: انًشكض وانهايش-  

 ذخصص كم تهذ فٍ إَراض انًىاد انرٍ َرىفش فُها ػهً يُضج ذفاضهُح : انرمسُى انذونٍ نهؼًم - 

 .انمًُح انًضافح نألَشطح االلرصادَح نثهذ يؼٍُ داخهُا وخاسظُا : (أو اإلظًانٍ  )نُاذط انىطٍُ انخاو ا- 

 .حاصم لسًح انُاذط انىطٍُ انخاو ػهً ػذد انسكاٌ = انذخم انفشدٌ 

 .انرؼهُى وانصحح – انذخم انفشدٌ : وَشتظ تٍُ شالز يسرىَاخ هٍ : يؤشش انرًُُح انثششَح 

  

 :دول انصانىخ انؼانًٍ : انًعاالخ انًهًُُح فٍ إطاس انؼىنًح  
  

 :يؤهالخ انًعاالخ انًهًُُح             
وفشج - اإلصالحاخ االلرصادَح واالظرًاػُح وانسُاسُح -  اإلسرفادج  يٍ اسرمثال نهًهاظشٍَ -  يُطهك انصىسج انصُاػُح 

ذطىس شثكح انًىاصالخ و وسائم - وظىد انسىق االسرهالكُح  -  االهرًاو تانثحس انؼهًٍ وانركُىنىظٍ  - سؤوط األيىال  

 .االذصال

  

 :يظاهش ذفىق انًعاالخ انًهًُُح      
 :ذهًٍُ دول انصانىز انؼانًٍ ذهًٍُ ػهً حصح كثُشج يٍ االلرصاد انؼانًٍ وَرعهً رنك فٍ انُمظ اِذُح

 .احركاس َسثح ػانُح يٍ اإلَراض انؼانًٍ نهصُاػح وانفالحح         -

 .انسُطشج ػهً انًثادالخ انذونُح وػهً األسطىل انرعاسٌ وانًؼايالخ انًانُح وانُمذَح         -

  

 : تالٍ انًعاالخ حسة دسظح اَذياظها فٍ انؼىنًح
  

 :ظاالخ انًُذيعح فٍ انؼىنًح وانًعاالخ انسائشج فٍ طىس االَذياض  انى
دول شهذخ  اإللالع االلرصادٌ يُز انسرُُُاخ ، و ػشفد  ذصُُؼا سشَؼا ظؼهها يُافسا  : :انذول انصُاػُح انعذَذج -  

 .وذهمة  تانرُُُاخ األستؼح . خطُشا نهذول   انكثشي

دول دخهد يشحهح انرصُُغ فٍ انؼمىد األخُشج ، و َمىو الرصادها ػهً ذصذَش :  انمىي االلرصادَح انصاػذج -  
 . انًصُىػاخ االسرهالكُح و تؼض انصشواخ انطثُؼُح 

 دول َؼرًذ الرصادها ػهً إَراض وذصذَش انثرشول وانغاص انطثُؼٍ  : انذول انُفطُح أو راخ االلرصاد انشَؼٍ-  

 .  وذرًُض تًُى يرىسظ نكُها ذؼاٍَ يٍ يشاكم   الرصادَح واظرًاػُح:انذول انُايُح أو انًرىسطح انًُى-  

 .و ذؼاٍَ يٍ يشاكم الرصادَح واظرًاػُح يرؼذدج تاإلضافح إنً انكىاسز انطثُؼُح : انذول األلم ذمذيا-  

  

وظىد انًُاطك انحشج -  وفشج انُذ انؼايهح وضؼف األظىس  : ذًرهك دول انعُىب تؼض يمىياخ االَذياض يٍ أتشصها 

 . يٍ سكاٌ انؼانى 80%ذىاظذ  - وفشج انصشواخ انطثُؼُح-  وانًُاطك راخ االيرُاصاخ انعثائُح 

  



 

 

- ضؼف يؤشش انرًُُح انثششَح وانذخم انفشدٌ :-  ذحذ ػذج يؼُماخ يٍ اَذياض دول انعُىب فٍ انؼىنًح فٍ طهُؼرها

 حذوز اضطشاتاخ وحشوب أههُح فٍ تؼض انذول.- شذج انفىاسق االظرًاػُح.- اسذفاع َسثح انثطانح وانفمش واأليُح

  

 :تٍُ انًعاالخ انؼانًُح فٍ إطاس انؼىنًح (انؼاللاخ )انرشاتطاخ  
  

 : ذشاتطاخ الرصادَح   

دول أوستا انغشتُح،  وظُىب ششق آسُا ، وأيشَكا :  ذرى أهى انًثادالخ انرعاسَح تٍُ أستغ ذكرالخ الرصادَح هٍ *      

 . انشًانُح ، وأيشَكا انالذُُُح

 .ذرًشكض االسرصًاساخ انًثاششج تذول انشًال وخاصح دول انصانىز انؼانًٍ * 

  

 ذشاتطاخ دًَغشافُح      

 ذشكم دول انعُىب يصذسا نهُذ انؼايهح وتانرانٍ ذسىد انهعشج انخاسظُح - 

  سكاٌ انؼانى ونهزا ذشكم سىلا اسرهالكُح تانُسثح نًُرىظاخ دول انشًال4ذضى دول انعُىب يا َُاهض - 
 


