اإلاداوع جبها لئلؾاع اإلاغحعي

اإلاطؿلخاث

الهىإلات  :جؿىع اإلاُهىم وآلالُاث

الهىإلات  /الهىٍت الثٓاَُت /
الُانلىن ألاؾاؾُىن في الهىإلات

جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي في ئؾاع الهىإلات

اإلاجاالث اإلاهُمىت  /اإلاجاالث
اإلاىضمجت  /مجاالث في ؾىع
الاهضماج

جُاوث الىمى بحن الشما ٛوالجىىب
اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي همىطحا

جُاوث الىمى بحن الشما ٛوالجىىب

اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي

اإلاجا ٛالهاإلاي والخدضًاث ال٘بري
الخدضي الؿٙاوي /الخدضي البُئي

اإلاجا ٛالهاإلاي والخدضًاث ال٘بري ( الخدضي
الؿٙاوي /الخدضي البُئي )

-

الىخضاث الضعاؾُت
الهىإلات  :اإلاُهىم .آلالُاث .الُانلىن

اإلادىع ألاو: ٛجضبحر اإلاجا ٛالهاإلاي

جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي في ئؾاع الهىإلات

اإلادىع الثاوي :الخ٘خالث الاْخطاصًت ال٘بري

الاجداص ألاوعبي :هدى الاهضماج الشامل

 مغاخل ومكاهغ الاهضماج اإلاجالي
والاْخطاصي واإلاالي
 الهىامل اإلاؿانضة نلى الاهضماج اإلاجالي
والاْخطاصي واإلاالي
 خطُلت الاهضماج وآَاْه اإلاؿخٓبلُت

الاهضماج الشامل

مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت :ألُىا
الخباص ٛالخغ والاهضماج الجهىي

 مغاخل ومكاهغ الخباص ٛالخغ والاهضماج
الجهىي
 اوهٙاؾاث الخباص ٛالخغ والاهضماج
الجهىي طل ٚنلى الضو ٛألانػاء

مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت
/الاهضماج الجهىي  /الخباص ٛالخغ

صو ٛحىىب شغّ أؾُا ْؿب اْخطاصي
في جؿىع مخطانض ( أؾُان )

 مكاهغ الىمى الاْخطاصي
 خطُلت الىمى الاْخطاصي

ججمو صو ٛحىىب شغّ أؾُا

الهىإلات اإلاُهىم ،آلالُاث ،الُانلىن

اإلاُهىم

 لًت :حهني حهمُم الص يء وئٖؿابه الطبًت الهاإلاُت ،
 اضؿالخا حهني الهالْاث اإلاخضازلت بحن الضو ٛالتي حؿمذ بمغوع ألاشخاص والبػاتو وعؤوؽ ألامىا ٛوطل ٚنً ؾغٍٔ عَو
الخىاحؼ الجمغُٖت بحن بلضان الهالم.
 حهغٍِ ضىضوّ الىٓض الضولي :الخهاون اإلاخىامي إلاجمىم صو ٛالهالم والظي ًدخمه حجم الخهامل بالؿلو والخضماث ،ئغاَت
ئلى عؤوؽ ألامىا ٛوالاهدشاع اإلادؿاعم للخٓىُت بالهالم.

ألاشٙاٛ

 الهىإلات الاْخطاصًت ْ:اةمت نلى هكام عأؾمالي مبني نلى اْخطاص الؿىّ والخغٍت واإلاىاَؿت والغبذ وهُمىت الخ٘خالث الاْخطاصًت
ال٘بري ،والشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت ،واإلاإؾؿاث اإلاالُت الضولُت
 الهىإلات الؿُاؾُت :جخمحز بالٓؿبُت ألاخاصًت بؼنامت و .م .أ ،وههج الضًمٓغاؾُت الؿُاؾُت واخترام خٓىّ ؤلاوؿان.
 الهىإلات الاحخمانُت والثٓاَُت :اهدشاع الهاصاث والثٓاَت الًغبُت.
 الهىإلاـت الخٓىُت :بغوػ قاهغة الٓغٍت الهاإلاُت وجٓلُظ اإلاؿاَاث وجسؿي الخضوص الجًغاَُت.

ألابهاص

 البهض الاْخطاصي :ؾُاصة الىكام الغأؾمالي ،واهضماج ألاؾىاّ والبىعضاث ،وجؼاًض جُاعاث الغؾامُل نلى اإلاؿخىي الهاإلاي،
وهُمىت الخ٘خالث الاْخطاصًت الهاإلاُت.
 البهض الثٓافي والُلؿُي :ؾُاصة زٓاَت الهالم اإلاخٓضم ،و الغأؾمالُت ،و جالش ي الخطىضُاث الخػاعٍت اإلادلُت ،ونىإلات الُٓم
 البهض الخاعٍذي :مغخلت مخٓضمت مً مغاخل جؿىع الغأؾمالُت بهض نهاًت الٓؿبُت الثىاةُت والاججاه هدى ئوشاء مىكىمت ناإلاُت.
 البهض الخ٘ىىلىجي :زلٔ مىكىمت ج٘ىىلىحُت ٖبري في مجا ٛالىٓل وؤلاهخاج واإلاىاضالث واهطهاع الهالم َيها.
 البهض الجًغافي :جؼاًض الغوابـ بحن الاْخطاص الهاإلاي والاْخطاصًاث اإلادلُت ،وج٘ىًٍ اْخطاص أعزبُلي

الاْخطاصًت
آلالُاث

 اإلاجا ٛاإلاالي :انخماص الضوالع ألامغٍٙي أو ألاوعو ألاوعبي ْانضة في اإلاهامالث الىٓضًت الضولُت/جدغٍغ أؾهاع
وضغٍ الهمالث الىؾىُت/ ،جدغٍغ ؾهغ َاةضة الؿلِ/جضَٔ عؤوؽ ألامىا ٛألاحىبُت /جضزل اإلاإؾؿاث اإلاالُت
الضولُت في بغامج ؤلاضالح الاْخطاصي للبلضان الىامُت.
 اإلاجا ٛالاْخطاصي :الخسلي نً ؾُاؾت الخأمُم والاْخطاص اإلاىحه/ألازظ بؿُاؾت الخىضطت والخغٍت الاْخطاصًت.
 اإلاجا ٛالخجاعي :جسُُؼ أو ئلًاء الُٓىص الجمغُٖت.

الخٓىُت
الُانلىن

الاْخطاصي



جٓضم جٓني ٖبحر في وؾاةل اإلاىاضالث البرًت والبدغٍت والجىٍت .و ازخطاع اإلاؿاَاث الجًغاَُت ،واحؿام عْهت اإلاباصالث،
وحؿهُل الخىاضل بحن ؾٙان اإلاهمىع
زىعة ج٘ىىلىحُت هاةلت في وؾاةل الاجطا ٛزاضت ؤلاهترهِذ والُاٖـ وألاْماع الاضؿىانُت.
زىعة في وؾاةل ؤلانالم اإلاغةُت واإلاؿمىنت واإلا٘خىبت وؤلال٘تروهُت .مما ؾانض نلى ؾغنت هٓل ألازباع ،وقهىع الخجاعة
الال٘تروهُت ،ومجخمو ؤلانالم



الشغٗاث مخهضصة الجيؿُاث :الاجداص َُما بُاها وَغع ْىاهحن مالُت واْخطاصًت جسضم مطالخها في مجاالث الؿىّ،
جضاو ٛالهمالث ،الاؾدثماعاث ،جغوٍج الؿلو ...
اإلاضن الهاإلاُت :وجدخػً مغاٖؼ الشغٗاث مخهضصة الجيؿُاث ،والبىعضاث الهاإلاُت ،ومً أهمها :بىعضت ؾىُٖى،
بىعضت لىضن ،بىعضت هُىٍىعٕ . ...
اإلاؿدثمغون :وطل ٚبالبدث نً اؾدثماعاث ؾىاء نلى اإلاؿخىي الضازلي أو الخاعجي في حمُو ومسخلِ مىاؾٔ الهالم








اإلاإؾؿاحي

 الٓىي الاْخطاصًت الهكمى :غماها الضو ٛالثماهُت ال٘بري (الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ،الُابان ،أإلااهُاَ ،غوؿا،
بغٍؿاهُا ،ئًؿالُاٖ ،ىضا وعوؾُا) ،ومىخضي صاَىؽ (ججمو اْخطاصي ناإلاي ٌهٓض ؾىىٍا في مضًىت صاَىؽ الؿىَؿغٍت).
 ضىضوّ الىٓض الضولي :مإؾؿت مالُت جابهت لهُئت ألامم اإلاخدضة ،جٓىم بمغاْبت الؿُاؾاث الاّ واإلاالُت في الهالم.
 اإلاىكمت الهاإلاُت للخجاعة :مىكمت صولُت خلذ مدل الٙاث (الاجُاُْت الهامت خى ٛالخهغٍُت الجمغُٖت والخجاعة)،
واؾتهضَذ جدغٍغ الخجاعة الهاإلاُت ،والهمل نلى اهضماج البلضان ألانػاء في الاْخطاص الهاإلاي.
 البى ٚالضولي :بى ٚجابو لهُئت ألامم اإلاخدضةً ،مى ٛاإلاشاعَو الاْخطاصًت ،وٍمىذ ْغوغا للبلضان الىامُت مٓابل جؿبُٓها
بغامج ؤلاضالح الاْخطاصي ؤَ مباصب اللُبرالُت

الاج

اإلاىكماث يحر الخ٘ىمُت اإلاىاهػت للهىإلات الاْخطاصًت وفي ؾلُهتها ااإلاىخضي الاحخما ي الهاإلايا ،واخغٖت أؾإا

اًجابُاث الهىإلات







ئلًاء الُٓىص الجمغُٖت ،وبالخالي جدغٍغ اإلاباصالث الخجاعٍت.
َخذ باب اإلاىاَؿت بحن الشغٗاث الهمالْت نلى الطهُض الهاإلاي.
حهؼٍؼ َغص الخىاضل والخىاع بحن مسخلِ الثٓاَاث.
ؾغنت وؾهىلت جضَٔ اإلاهلىماث بضون ُْىص نبر أعحاء الهالم ،وبالخالي اهدشاع اإلاهغَت.
جضنُم مباصب الضًمٓغاؾُت الؿُاؾُت وخٓىّ ؤلاوؿان.

ؾلبُاث الهىإلات

َٓ ضان الضو ٛالىامُت الخد٘م في اْخطاصها ،وج٘غَـ جبهُتها للضو ٛاإلاخٓضمت.
 الٓػاء نلى الطىاناث الىؾىُت في البلضان الىامُت أمام غهِ الٓضعة نلى مىاحهت اإلاىاَؿت ألاحىبُت.
 هُمىت الُٓم والخٓالُض والثٓاَت الًغبُت ،مٓابل َٓضان الهىٍت الىؾىُت واإلادلُت.
 جؼاًض خضة الُىاعّ الاحخمانُت في الهالم الثالث.
 احؿام الهىة بحن صو ٛالشما( ٛاإلاخٓضمت) وصو ٛالجىىب (الىامُت)

الىخضة الضعاؾُت  :جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي في ئؾاع الهىإلات
جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي في ئؾاع الهىإلات
صو ٛالثالىر

اإلاجاالث اإلاهُمىت

الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت
والاجداص ألاوعبي
والُابان

اإلاجاالث اإلاىضمجت

صو ٛمؿخٓلت والضوٛ
الطىانُت الجضًضة
في آؾُا وأمغٍٙا

 هُمىت مالُت :انخماص “الضوالع ”و”ألاوعو” في اإلاهامالث الضولُت /الخد٘م في بىعضاث الضولُت
الاؾخدىاط نلى  %72مً الىاجج الىؾني الخام و  %90مً اإلاهامالث اإلاالُت الضولُت.
 هُمىت ضىانُت :الؿُؿغة نلى  %85مً ؤلاهخاج الطىا ي الهاإلايَ /خذ َغوم للشغٗاث مخهضصة
الجيؿُاث في مسخلِ أهداء الهالم.
 هُمىت ججاعٍت :اخخٙاع  %86مً اإلاباصالث الخجاعٍت الضولُت/جطضًغ اإلاىاص نالُت الُٓمت واؾخحراص
مىاص أولُت طاث ُْمت مىسُػت ،مما ًىه٘ـ ئًجابا نلى وغهُت اإلاحزان الخجاعي.
 هُمىت زٓاَُت :الخد٘م في وؾاةل ؤلانالم اإلاسخلُت (ؤلاهترهذ ،الٓىىاث الُػاةُت …) التي حؿاهم
في وشغ الثٓاَت الًغبُت.
20% مً ؾٙان الهالم
ًغج٘ؼ اْخطاصها أؾاؾا نلى جطيُو اإلاىاص ألاولُت و مىاص ئل٘تروهُت صُْٓت -الٓضعة نلى اؾخٓؿاب
الاؾدثماعاث ألاحىبُتٖ ،ما جخىَغ نلى شغٗاث ججاعٍت ناإلاُت ،وجغجبـ بهالْاث مخىاػهت وؿبُا مو
اإلاجاالث اإلاهُمىت،

 الضو ٛالبترولُت ٌهخمض اْخطاصها أؾاؾا نلى جطضًغ اإلاىاص الخ٘غٍغٍت،
الضو ٛالبترولُت،
 عابؿت الضو ٛاإلاؿخٓلت :بلضانها اشتراُٖت ،بطضص بىاء اْخطاصها نلى الىمـ ألاوعبي و مؿاهمتها في
هكام الهىإلات ًبٓى غهُِ (مؿاهمتها في الخجاعة الضولُت ال جخجاوػ  ،%3وال حؿخٓؿب ئال %7.3
وعابؿت الضوٛ
مً الاؾدثماعاث الضولُت)،
اإلاؿخٓلت
وبهؼ الضو ٛالىامُت  الضو ٛالىامُت :طاث همى اْخطاصي مخىؾـ ٌهخمض نلى الطىاناث الاؾتهالُٖت ،ومباصالتها
الخجاعٍت يحر مخٙاَئت مو اإلاجاالث اإلاهُمىت ،وحهاوي مً زٓل اإلاضًىهُت الخاعحُت ،وهي بلضان
جٓضمذ في اهسغاؾها في هكام الهىإلات ل٘اها جىاحه نضة ضهىباث

في

الضو ٛالُٓحرة

ؾىع

مهكمها باَغٍُٓا

اهضماج

حىىب الصخغاء

 بلضان جخلٓى آزاع الهىإلات صون جىمُت وؿبت مؿاهمتها في الخجاعة الضولُت %0.7
 غهِ وؿبت الاؾدثماعاث الىاَضة نليها َال جخجاوػ %1.6
 اْخطاع اليشاؽ الاْخطاصي نلى جطضًغ اإلاىاص ألاولُت
 عجؼ محزانها الخجاعي بؿبب زٓل اإلاضًىهُت

مهاًحر جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي

 الضو ٛالًىُت ًخجاوػ َيها مهض ٛالضزل الُغصي أٖثر مً 20000صوالع للُغص مً بُاها صو ٛالثالىر
مهض ٛالضزل الُغصي  الضو ٛالىامُت طاث الضزل الُغصي اإلاخىؾـ والظي ًتراوح بحن  10و 20000صوالع
 الضو ٛالُٓحرة ًٓل َيها اإلاهض ٛنً 1000صوالع للُغص
مإشغ الخىمُت
البشغٍت

 صو ٛطاث مإشغ مغجُو ًخجاوػ  0.8مً أهمها صو ٛالثالىر،
 صو ٛطاث مإشغ مخىؾـ ًتراوح ما بحن  0.5و0.7
 صو ٛطاث مإشغ غهُِ ًٓل نً 0.5

الخدالُاث الؿُاؾُت أضبذ اإلاجا ٛالهاإلاي ًيخكم خى ٛمجمىنت مً الخدالُاث الؿُاؾُت،
ماها مىكمت الجامهت الهغبُت ،مىكمت الضو ٛألامغٍُ٘ت ،مىكمت الخلِ ألاؾلىتي ،مىكمت آؾُان،
مىكمت الاجداص ؤلاَغٍٓي…

الترابؿاث بحن مسخلِ اإلاجاالث الهاإلاُت
الترابؿاث البشغٍت

 الهجغاث الضولُت :أزغث نلى جغابـ اإلاجا ٛالهاإلاي وٍمً٘ الخمحز بحن أْؿاب مغؾلت للهجغة أهمها بلضان الهالم الثالث،
وأْؿاب مؿخٓبلت للهجغة مً أهمها صو ٛالثالىر الًىُت ،بأشٙا ٛمسخلُت :هجغة ؾغٍت أو شغنُت /وهجغة ألاصمًت.
 الؿُاخت الضولُت :حؿاهم في زلٔ عوابـ بحن مسخلِ مجاالث الهالم ،وحشٙل مىاؾٔ الثالىر الًىُت ألاْؿاب اإلاغؾلت
للؿُاح ،في خحن جؼصهغ الؿُاخت الشاؾئُت والؿُاخت الثٓاَُت بهضة مىاؾٔ أزغي ٗاإلاجا ٛاإلاخىؾؿي وحىىب شغّ آؾُا.

الترابؿاث الاْخطاصًت

 الترابؿاث الخجاعٍت :جخمثل في خاحت صو ٛالثالىر للمىاص ألاولُت والؿاُْت التي جيخجها الضو ٛالىامُت ،في مٓابل خاحت هظه
ألازحرة للمىخجاث نالُت الخ٘ىىلىحُا التي جىُغص اإلاجاالث اإلاهُمىت في ئهخاحها ،وبالخالي زلٔ عوابـ بحن مسخلِ مىاؾٔ
الهالم مو هُمىت ٖبحرة لؤلْؿاب الاْخطاصًت الثالزت.
 الترابؿاث اإلاالُت :جخمثل في اإلاؿانضاث اإلاالُت والٓغوع وزضماث الضًً وؤلاًضاناث التي جٓضم لهضة صو ٛفي الهالم مً
ؾغٍ اإلاإؾؿاث الضولُت.
 الترابؿاث الخ٘ىىلىحُت :جخمثل في اهٓؿام الهالم ئلى ْؿمحن ،نالم مخٓضم ًيخج الخ٘ىىلىحُا ونالم مخسلِ مؿتهل ٚلها.
 الترابؿاث الًظاةُت :جخمثل في خاحت الهالم الىامي للمىاص الًظاةُت ألاؾاؾُت ،وخاحت الهالم اإلاخٓضم للمىخجاث الًظاةُت
اإلاضاعٍت

صوع الشغٗاث الهاإلاُت واإلاىكماث الضولُت في زلٔ عوابـ بحن اإلاجاالث الهاإلاُت
 حؿاهم الشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُاث في جىكُم اإلاجا ٛالهاإلاي بدُث ًُىّ عْم مهامالتها الضزل الىؾني الخام لبهؼ
الضو ،ٛوحؿخًل هُىطها الاْخطاصي إلبغاػ مٙاهتها الهاإلاُت،
 حؿاهم اإلاىكماث الهاإلاُت في زلٔ عوابـ بحن مسخلِ مىاؾٔ الهالم ،ومً بُاها مىكمت الخهاون والخىمُت الاْخطاصًت
واإلاىكمت الهاإلاُت للخجاعة وضىضوّ الىٓض الضولي ،وٗلها مىكماث ؾاهمذ في زلٔ حًُحر حظعي لالْخطاص الهاإلاي،
َالخضزالث اإلاالُت لطىضوّ الىٓض الضولي مثال ٗاهذ جخدضص صاةما مً مهاًحر حُى ؾُاؾُت وحُى اْخطاصًت ،وم٘ىتها أػمت
جمىٍل البلضان الىامُت مً َغع شغوؽ الخٓىٍم الهُ٘لي.

الاوهٙاؾاث اإلاترجبت نً ازخال ٛالخىاػن بحن اإلاجاالث الهاإلاُت
 ازخال ٛالخىاػن بحن اإلاجاالث الهاإلاُت وجُاْم الخباًً بحن الشما ٛوالجىىب :خُث هجض  %80مً ؾاٖىت الهالم بالجىىب،
وال جخد٘م ئال في  %20مً زحراجه ،و %20مً ؾاٖىت الهالم بالشما ٛجخد٘م في 80%مً زغواجه،
 جؼاًض نضص ؾٙان الجىىب وجؼاًض مشاٗلهم ،في الىْذ الظي ًتراحو َُه نضص ؾٙان الشما ٛبُهل الشُسىزت ،وجػو صوله
ْىاهحن ضاعمت غض الهجغة ،وجضنى للهىإلات أي خغٍت جىٓل البػاتو والغؾامُل ،ال خغٍت جىٓل ألاشخاص.

الىخضة الضعاؾُت  :جُاوث الىمى بحن الشما ٛوالجىىب اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي همىطحا
اإلاُهىم

الخىؾحن

أهمُت
اإلاىْو

اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي :مجا ٛحًغافي ًخ٘ىن مً مجمىنت مً الضو ٛالتي جؿل نلى البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ مً حتهي الشماٛ
والجىىب
 ؤلاخضازُاث الجًغاَُت ًٓ :و بحن زؿي نغع 21و  48شما ٛزـ الاؾخىاء ،وزؿي الؿى 40 ٛشغْا و 17يغبا لخـ
يغٍىدش
 الُ٘اهاث اإلاجاوعة ً :دضه اإلادُـ ألاؾلس ي يغبا وأوعبا الشمالُت والشغُْت شماال ،وآؾُا شغْا وأزحرا الصخغاء
ال٘بري بالجىىب
 مىْو اؾتراجُجي في ْلب مداوع الؿغّ الخجاعٍت الهاإلاُت ًػم مجمىنت مً اإلاػأً أهمها :مػُٔ حبل ؾاعّ
ومػُٔ ْبرص ،ومػُٔ البىؾُىع ،ومػُٔ ْىاة الؿىَـ
 هٓؿت الخٓاء بحن الشما ٛوالجىىب ،و بحن ْاعاث ئَغٍُٓا وأوعبا وآؾُا.
 الاهُخاح نلى اإلادُـ ألاؾلس ي يغبا والبدغ ألاخمغ في الجىىب الشغقي والبدغ ألاؾىص في الشما ٛالشغقي

 غُت شمالُت أوعبُت مخٓضمت اْخطاصًاُٖ ،غوؿا وئؾباهُا وئًؿالُا والبرحًا( ٛمو اؾخثىاء صو ٛأْل جٓضما بشبه
اإلا٘ىهاث
حؼٍغة البلٓان) .ؾلىَُيُا ٖغواجُا الُىهان ألباهُا البىؾىت مٓضوهُا ْبرص ًىيىؾالَُا
الجًغاَُت  غُت حىىبُت ئَغٍُٓت -آؾُىٍت :جػم صو ٛئَغٍُٓا الشمالُت (اإلاًغب الجؼاةغ جىوـ لُبُا مطغ) وبلضان الشام
(َلؿؿحن لبىان ؾىعٍا )وجغُٖا (وهي صو ٛؾاةغة في ؾغٍٔ الىمى)
 ؾُاصة ٖخل حبلُت وؾهى ٛؾاخلُت غُٓت و أجغبت ؾغَهت الخضهىع و الامخضاص الشاؾو للصخاعي في الٓؿم الجىىبي /
الخطاةظ
اعجُام ملىخت بدغه /جىىم الًؿاء الىباحي وجضهىعه  /شح اإلاىاعص اإلااةُت وؾىء جىػَهها الشماٌ ٛؿخُُض مً  86%مً
الؿبُهُت
مىاعص الخىع والباقي للجىىب وأيلبه مطضع زاعجي
 مىار مخىؾؿي عؾب في الشما ٛوحاٍ حىىبا ويؿاء هباحي مخىىم
الخطاةظ  450ملُىن وؿمت ،أٖثر مً هطُهم شباب ْاصعًٍ نلى الهمل ًخىاحض مهكمهم بالىطِ الجىىبي ،مٓابل شُسىزت
البشغٍت ملخىقت بالىطِ الشمالي الظي ٌهغٍ وؿبت جمضن أٖثر

مكاهغ الخباًً الاْخطاصي باإلاجا ٛاإلاخىؾؿي وجُؿحره
َ الخت نطغٍت وئهخاج ػعا ي وخُىاوي ضخم ومخىىم ًطل ئلى صعحت الُاةؼ في ال٘ثحر مً اإلاىخجاث الُالخُت
الشماٛ



الجىىب

َ الخت جٓلُضًت أْل ججهحزا ،وحهخمض نلى ػعاناث بىعٍت وحؿىٍُٓت (بىاٖغٖ ،غوم…)

الهىامل اإلاُؿغة  :وحىص أعاض ي ضالخت للؼعانت/مىار مهخض/ٛاؾخهما ٛأؾالُب نطغٍت في مجاٛ

الُالخت

ؤلاهخاج/ئعشاصاث نلمُت وصنم مالي للُالخحن /نالْاث عأؾمالُت مو ْؿاناث اْخطاصًت  /حهخمض نلى ؾُاؾاث
هُٙلُت وجىقُِ م٘ثِ للبدث الؼعا ي والخٓني
 حهاوي مً مشٙل الػًـ الضًمىيغافي نلى ألاعاض ي الُالخُت ،ئلى حاهب الاؾخًال ٛاإلاُغؽ لؤلعاض ي الُالخُت،
باإلغاَت ئلى اإلاشاٗل الؿُاؾُت اإلاغجبؿت بتهُئت واؾخًال ٛاإلاىاعص طاث الؿابو الضولي

اٛ

 مغاٖؼ ضىانُت ٖبحرة وئهخاج ضىا ي ٖثُِ ومخؿىع ومغجُو الُٓمت النخماصه نلى الطىاناث اإلاخؿىعة،
الشماٛ
الطىانت

 جؼاًض الاهخمام بالطىاناث الهالُت الخ٘ىىلىحُا ٖطىانت الُػاء وضىانت الؿاةغاث.
الهىامل اإلاُؿغة :
 زبرة الُض الهاملت ووحىص ؾىّ اؾتهالُٖت واؾهت طاث صزل مغجُو/ ،الخٓضم الخ٘ىىلىجي ال٘بحر اإلاضنم
بالبدىر الهلمُت والبيُت الخدخُت الٓىٍت / ،الٓغوع واإلاؿانضاث للٓؿاناث اإلاخػغعة

الجىىب






نىامل
الاعجباؽ
الخجاعي
الخجاعة

الخُاوث
الخجاعي

الىخاةج

ئهخاج ضىا ي غهُِ مما ًدخم نلى هظه الضو ٛالاعجباؽ باألؾىاّ الخاعحُت،
الاهخمام ال٘بحر بالطىاناث الاؾتهالُٖت (ضىانت اليؿُج ،والطىانت الًظاةُت والطىاناث ألاؾاؾُت
(الطىاناث الُ٘ماوٍت ،والبُتروُٖماوٍت )
اهدشاع ؾغّ بدغٍت ٖبري لىٓل البترو ٛهدى بلضان الشما،ٛ
أضبذ الاهخمام بالطىاناث الثُٓلت في ئؾاع ما ٌهغٍ باناصة الخىؾحن.

ايلب الخهامالث الخجاعٍت للجىىب جخم مو الشما ٛألؾباب نضًضة:
 نىامل جاعٍسُت :الخبهُت الاؾخهماعٍت
 أمً اإلاُاه اإلاخىؾؿُت :يُاب الٓغضىت البدغٍت
 اجُاُْاث الخباص ٛالخغ والشغاٖت الاْخطاصًت بحن شما ٛوحىىب اإلاخىؾـ ،وْغب اإلاؿاَاث،
 الهالْاث الؿُاؾُت اإلاخمحزة في الًالب بحن صو ٛاإلاخىؾـ
ًالخل نضم الخىاػن في الخهامالث الخجاعٍت بحن الػُخحن،
 صو ٛالجىىب  :جطضع اإلاىاص الخام واإلاىخىحاث الُالخُت الػهُُت الُٓمت.
 جٓىم صو ٛالشما ٛبخطضًغ اإلاىخىحاث اإلاطىهت والهالُت الخ٘ىىلىحُا .
 اوهضم جٙاَإ اإلاحزان الخجاعي بحن ؾغفي اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي،
َ اةؼ مهم لطالح الاجداص ألاوعبي الشغٍ ٚالخجاعي ألاؾاس ي لبلضان الجىىب اإلاخىؾؿي،
 عجؼ واضح باليؿبت لبلضان الجىىب اإلاخىؾؿي بؿبب نضم جٙاَإ الهالْاث الخجاعٍت بُاهما ،خُث جطضع بلضان
الجىىب هدى بلضان الشما ٛأٖثر مما حؿخىعص ماها

الؿُاخت

اإلاإهالث

جىَغ اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي نلى مإهالث ؾُاخُت حؿانض نلى اؾخٓؿاب الؿُاح ماها
 الؿىاخل اإلاخىؾؿُت التي جخمحز ب٘ثرة الشىاؾئ الغملُت وؾى ٛالُترة اإلاشمؿت.
 اإلاىاقغ الؿبُهُت اإلاخىىنت ،والترار الخػاعي الهغٍٔ ،والبيُت الخدخُت الطخمت (َىاصّ ،وؾاةل اإلاىاضالث

مكاهغ
الخُاوث

جُاوث ٖبحر في ْؿام الؿُاخت ما بحن اإلاجالحن الشمالي والجىىبي ،وٍخجلى في :
 اعجُام نضص الؿُاح الىاَضًً نلى الٓؿم الشمالي مٓاعهت مو الٓؿم الجىىبي،
 وحىص أهم اإلادؿاث والؿىاخل الؿُاخُت بالٓؿم الشمالي ،هاهُ ٚنً ٖىن مهكم الؿُاح مً صو ٛأوعبا
الًغبُت والشمالُت
مكاهغ الخباًً بحن بلضان اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي نلى اإلاؿخىي الاحخما ي

 اعجُام الىاجج الضازلي الخام زطىضا في َغوؿا وئًؿالُا وئؾباهُا،
الشماٛ

 اعجُام الضزل الُغصي َهى مغجُو حضا ًخهضي نلى الهمىم نخبت  10000صوالع للُغص الىاخض،
 اعجُام مؿخىي الخىمُت البشغٍت ئلى أٖثر مً  0.900بُهل اعجُام الضزل الُغصي و وؿبت الخهلُم وجضوي البؿالت وحىصة
الخأؾحر والخضماث الصخُت.

الجىىب

 غهِ الىاجج الضازلي الخام

الىخاةج

 اهسُاع الضزل الُغصي ْل ما ًخهضي َيها مؿخىي  5000صوالع للُغص ؾىىٍا
 اهسُاع مإشغ الخىمُت البشغٍت ئلى ما صون مؿخىي  0.800بؿبب غهِ الضزل الُغصي ،واهدشاع الُٓغ والبؿالت
وألامُت ،وغهِ الخأؾحر الطخي
الخُاوث الؿىؾُى اْخطاصي ال٘بحر بحن بلضان الشما ٛوالجىىب اإلاخىؾؿُحن في جىامي بهؼ اإلاشاٗلٗ ،الهجغة الؿغٍت،
والتهغٍب ،وججاعة اإلاسضعاث ،والهىِ الؿُاس ي واوهضام ألامً وؤلاعهاب…

الخهاون ألاوعو مخىؾؿي
اهؿالّ الخهاون ألاوع ومخىؾؿي مىظ  ،1992وجىج بطضوع ئنالن بغشلىهت ؾىت  1995وَؿعى ئلى:

ألاهضاٍ

 ئوشاء َػاء اْخطاصي للخباص ٛالخغ في أَٔ ؾىت ،2010
 جسُُِ الخُاوجاث في اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي
 جضنُم الشغاٖت في نضة مُاصًً .ومىظ ؾىت  2008أضبذ ٌؿمى بـ « الاجداص مً أحل اإلاخىؾؿي .» Méditerranée

مجاالث الخهاون ألاوعومخىؾؿي وهُاٗله

 الخهاون الؿُاس ي وألامني :لضنم الؿلم والاؾخٓغاع الؿُاس ي وألامني ،ووشغ الضًمٓغاؾُت وخٓىّ ؤلاوؿان .ومداعبت الهجغة
الؿغٍت ،وتهغٍب اإلاسضعاث ،والهىِ الؿُاس ي (ؤلاعهاب) ،وجضبحر الهجغة الشغنُت.
 الخهاون الاْخطاصي واإلاالي :ئوشاء َػاء للخباص ٛالخغ في أَٔ ؾىت  ،2010ونٓض اجُاُْاث زىاةُت للشغاٖت ،وجٓضًم هباث
ومؿانضاث مالُت مً زال ٛبغهامج « مُضا  ،» MEDAومىذ ْغوع واؾدثماعاث مالُت لضو ٛحىىب وشغّ اإلاخىؾؿي نبر
البى ٚألاوعبي لالؾدثماع ،وجضبحر مشترٕ للمىاعص الؿبُهُت وخماًت البِئت.
 الخهاون الثٓافي والاحخما ي :حصجُو الخىاع بحن الثٓاَاث والخػاعاث اإلاخىؾؿُت ،وجدُٓٔ الخيؿُٔ بحن هُئاث اإلاجخمو
اإلاضوي ،ووغو بغامج زٓاَُت مشترٖت لخؿىٍغ الترار ألاوع ومخىؾؿي ،ومهالجت ْػاًا اإلاغأة والؿُىلت والشباب.
الهُاٗل واإلاإؾؿاث اإلاؿحرة للخهاون ألاوعو مخىؾؿي :
اللجىت الهلُا ألاوعو مخىؾؿُت ،واإلاىخضًاث واللجان الىػاعٍت اإلاشترٖت ،والجمهُت البرإلااهُت ألاوع ومخىؾؿُت ،واإلاإؾؿاث اإلاالُت
ٖبرهامج « مُضا » والبى ٚألاوعبي لالؾدثماع ،زم مإؾؿت « أها لُىضا » للخىاع الثٓافي
 جىُْو اجُاُْاث للشغاٖت ،وجمىٍل نضة مشاعَو اْخطاصًت واحخمانُت مً ؾغٍ بغهامج « مُضا »،
 ػٍاصة حجم ضاصعاث الجىىب هدى الشما ٛاإلاخىؾؿي،
 همى الاؾدثماعاث ألاوعبُت اإلاىحهت هدى بلضان حىىب وشغّ اإلاخىؾؿي.

الخطُلت

 وبالغيم مً طلَ ٚالخطُلت غهُُت :
 احخمانُا نضم جمً٘ بغهامج « مُضا » مً جيشُـ َغص الشًل ،والخسُُِ مً وؿبت ألامُت ،وجدؿحن الخضماث الؿبُت،
وحؿهُل جىٓل ألاَغاص…
 اْخطاصًا :غهِ الاهُخاح الخجاعي ،ومدضوصًت اإلاباصالث بحن الجاهبحن ،وغهِ جضَٔ الاؾدثماعاث ألاوعبُت ،ونضم جدٓٔ
الخ٘خل والاهضماج الاْخطاصي بحن صو ٛحىىب وشغّ اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي.
 نىامل غهِ الخطُلت
 جغٖحز ألاوعبُحن نلى الجىاهب الؿُاؾُت وألامىُت التي جسضم مطالخهم (الهجغة الؿغٍت ،اإلاسضعاث ،الهىِ الؿُاس ي ،ئشانت
الضًمٓغاؾُت…)
 اؾخمغاع أوعبا في ههج الؿُاؾت الخماةُت ججاه مىخجاث الجىىب


والاهخمام أٖثر ببلضان أوعبا الشغُْت نلى خؿاب البلضان اإلاخىؾؿُت وباألزظ في مجا ٛالاؾدثماعاث

الىخضة الضعاؾُت :اإلاجا ٛالهاإلاي والخدضًاث ال٘بري  :الخدضي الؿٙاوي .الخدضي البُئي
حصخُظ الخدضي الؿٙاوي بالهالم
 شهض الهالم مىظ الٓغن  19زىعة صًمًغاَُت نبر مغاخل ،
ً دؿم جىػَو الؿٙان في اإلاجا ٛالهاإلاي بالخُاوث مهكمهم بالٓاعة ألاؾُىٍت (الطحن ،والهىض) ،و الباقي في ٗل مً أَغٍُٓا وأمغٍٙا
وأوعبا ،بيؿب مخُاوجت وخؿب ئؾٓاؾاث 2025م ؾدؿخمغ آؾُا في اخخال ٛالطضاعة مً خُث جغٖؼ الؿٙان مو مالخكت جؼاًض
هاةل لؿٙان الٓاعجحن ؤلاَغٍُٓت وألامغٍُ٘ت ،وبظل ٚؾُىاحه الهالم جدضي ؾٙاوي زؿحر زاضت بضو ٛالجىىب التي ؾخهغٍ همىا
صًمىيغاَُا هاةال.
الهىامل اإلاُؿغة
 اعجُام وؿبت التزاًض الؿبُعي بُهل جغاحو الىَُاث مٓابل اعجُام الىالصاث
 جؿىع الؿب وأؾالُب الىْاًت والٓػاء نلى ألامغاع الُخاٖت
 جدؿً اإلاؿخىي اإلاهِص ي هدُجت اعجُام الاهخاج الُالحي والطىا ي
الخدضًاث اإلاؿغوخت
 الخدضًاث الاْخطاصًت
 ازخال ٛالخىاػن بحن وزحرة الىمى الؿٙاوي الؿغَو والىمى الاْخطاصي.
 الخطاص الًظاتي زطىضا في بلضان الهالم الىامي التي حشهض همىا صًمىيغاَُا ؾغَها.
 يُاب الهضالت في جىػَو الثروة في الهالم.
 الخدضًاث الاحخمانُت
 ازخال ٛألاوغام الاحخمانُت لؿٙان الهالم بؿبب ؾىء جىػَو الثرواث واحؿام الُىاعّ الاحخمانُت.
 اهدشاع اإلاجانت زاضت باَغٍُٓا .وؾىء الخًظًت
 جؼاًض خضة الُٓغ واعجُام نضص الهاؾلحن (الؾُما بالضو ٛالىامُت وزطىضا في ئَغٍُٓا)
 اهدشاع ألامُت (خىالي  862ملُىن شخظ ،وحسجل أٖبر وؿبت بالضو ٛالىامُت  ،36.4%وأْل وؿبت بالضوٛ
اإلاخٓضمت  ،%1.2بِىما وضلذ بالضو ٛالهغبُت ئلى  ،30.1%في خحن أن اإلاهض ٛالهاإلاي ال ًخهضي .20.3%
حصخُظ الىغو البُئي وجدضًاجه
 الىٓظ في اإلاىاعص اإلااةُت مما ًؿغح مشٙلت ألامً الًظاتي.
 اؾخجزاٍ اإلاىاعص الؿبُهُت مما ًإصي ئلى اعجُام ألاؾهاع والطغام خى ٛمىاؾٔ ؤلاهخاج.
 جضهىع التربت وجُاْم الخصخغ مما ًإصي ئلى َٓضانها لٓضعتها ؤلاهخاحُت.
 الخًحراث اإلاىازُت وما ًيخج ناها مً حُاٍ وٖىاعر ؾبُهُت.
 جلىر اإلااء والتربت والهىاء بُهل أوشؿت ؤلاوؿان زاضت اهبهار زاوي أٖؿُض ال٘غبىن الظي ٌؿاهم بشٙل ٖبحر في قاهغة الاخخباؽ
الخغاعي التي جسلِ اوهٙاؾاث وزُمت .
 جغاحو الخىىم الخُىي واهٓغاع ألاخُاء.
 جضهىع الًاباث والىباجاث الؿبُهُت بؿبب الاحخثار ( 13ملُىن ه٘خاع ؾىىٍا) ،والؾُما في أمغٍٙا الجىىبُت
الهىامل اإلاُؿغة للخضهىع البُئي
 ألاوشؿت البشغٍت وجؼاًض وجحرة الخطيُو واعجُام مؿخىي اإلاهِشت ،والىمى الؿٙاوي وجؼاًض الخاحت ئلى اإلاىاعص الؿبُهُت
 جؼاًض الؿلب الهاإلاي والػًـ نلى اإلاىاعص الؿبُهُت بشٙل ًُىّ ْضعة البِئت نلى الخجضص الؿبُعي.
حهىص مىاحهت الخدضًاث البُئُت

نٓض مإجمغاث وحهىص اإلاىكماث يحر خ٘ىمُت:
 مإجمغ “ؾخىٖهىلم )” (Stockholmؾىت 1972م الظي أْغ ئوشاء بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت)، (PNUE
ْ مت ألاعع ب “عٍى صي حاهحرو )” (Rio de Janeiroنام 1992م وجىُْو الاجُاُْت ؤلاؾاع خى ٛالخًحراث اإلاىازُت،
 بغجىٖىُٖ“ ٛىؾى )” (kyōtoبالُابان نام 1997م الظي ًلؼم الضو ٛالطىانُت بخٓلُظ اهبهار الًاػاث الضَُئت
 مإجمغ “حىهاوؿبرى )” (Johannesburgبجىىب ئَغٍُٓا ؾىت 2002م الظي أْغ زؿت شاملت لخىُُظ الخىمُت الشاملت،
 مىكمت الؿالم ألازػغ ) (GREEN PEACEالتي حهمل نلى خماًت البِئت والًاباث ،وحؿعى ئلى ئًٓاٍ اغؿغاباث اإلاىار بالضنىة ئلى
حصجُو الؿاْاث اإلاخجضصةٖ ،ما تهضٍ ئلى هؼم الؿالح الىىوي ومىو اؾخهما ٛاإلاىاص الُ٘ماوٍت الؿامت
الهالْت بحن الىمى الؿٙاوي والخضهىع البُئي
عيم الازخالٍ في وزحرة الىمى الؿٙاوي بحن الضو ٛاإلاخٓضمت والضو ٛالىامُت َان اعجُام مؿخىٍاث الاؾتهالٕ في الضو ٛاإلاخٓضمت وجدؿً
مؿخىي اإلاهِشت في والضو ٛالىامُت أصي ئلى اعجُام الػًـ نلى اإلاىاعص الؿبُهُت ،خُث ًُىّ الؿلب نلى هظه اإلاىاعص ْضعة البِئت نلى
الخجضًض
الخىمُت اإلاؿخضامت الخل ألامثل للخدضًحن الؿٙاوي والبُئي في اإلاجا ٛالهاإلاي
الخىمُت اإلاؿخضامت هي الهمل نلى جدؿحن مؿخىي نِش الؿٙان وهىنُت الخُاة نبر جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت مو جضبحر حُض إلمٙاهاث
ومىاعص البِئت و جىاػهاتها واخترام خٓىّ ألاحُا ٛاإلآبلت مً اإلاىاعص الؿبُهُت
الًاًت مً الخىمُت اإلاؿخضامت هى البدث اإلاؿخمغ نً خلى ٛهاحهت ومخٙاملت (اْخطاصًت واحخمانُت وبُئُت) للخدضًاث التي ًؿغخها
الاهُجاع الؿٙاوي والخضهىع البُئي نبر ؤلاحغاءاث:
 جؿىٍغ مطاصع الؿاْت الىكُُت يحر اإلالىزت ،وٖبذ نملُت الخلىر وزطىضا الجىي،
 نٓلىت ألاوشؿت البشغٍت وجضبحر اؾخًال ٛاإلاىاعص اإلااةُتو الًاباث بدىكُم نملُت الاحخثار والُٓام بالدصجحر ،وئهٓاط الخىىم الخُىي،
والخسؿُـ الجُض للمضن ولؤلعٍاٍ،
 وئنضاص الؿىاخل وجٓىحن الطُض البدغي،
 وجدؿحن ألاوغام الصخُت للؿٙان ،والخد٘م في وجحرة الىمى الؿٙاوي باجبام ؾُاؾت الخسؿُـ الهاةلي وجدضًض اليؿل،
 وئخضار زىعة ػعانُت حضًضة للغَو مً ؤلاهخاج الؼعا ي،
 وأزحرا وشغ الى ي البُئي بحن الؿٙان…

الىخضة الضعاؾُت :الاجداص ألاوعبي هدى الاهضماج الشامل
مغ حشُ٘ل الاجداص ألاوعبي بهضة مغاخل
:1951 جأؾِـ اإلاجمىنت ألاوعبُت للُدم و الُىالط مً ؾغٍ  6صو ٛهي َغوؿاو أإلااهُا ى واًؿالُا وصو ٛالبىلىٖـ(.
هىلىضا – بلجُٙا – لىٖؿمبىعى)
 :1957 اجُاُْت عوما بحن الضو ٛا 6 ٛوجأؾِـ اإلاجمىنت الاْخطاصًت ألاوعبُت التي اؾتهضَذ ئلًاء الغؾىم الجمغُٖت

مغاخل ج٘ىًٍ الاجداص ألاوعبي

 :1973 الخداّ اإلامل٘ت اإلاخدضة  +اًغلىضا ج  +الضهماعٕ :1981/ .اهػمام الُىهان .
1985 جىُْو اجُاُْت شِىًً بشأن خغٍت مغوع ألاشخاص بحن صو ٛاإلاجمىنت .
 :1986 اهػمام اؾباهُا والبرحًاٛ
 :1992 جىُْو اجُاُْت ماؾترًسذ التي أؾؿذ الاجداص ألاوعبي  /ئْغاع نملت مىخضة  /ههج ؾُاؾت زاعحُت و أمىُت مشترٖت
 /ئوشاء مجا ٛصون خضوص صازلُت  /ئْغاع مىاؾىت الاجداص...
 :1995 الخداّ الىمؿا  ,الؿىٍض َ ,ىلىضا
 :2004 الخداّ  10صو ٛهي اؾخىهُا  ,لُخىهُا  ,لُخىاهُا  ,بىلىهُا  ,الدشُ , ٚؾلىَاُٖا  ,هىًاعٍا  ,ؾلىَُيُا  ,مالؿا ,
ْبرص .
 :2007 الخداّ بلًاعٍا و عوماهُا.
ٖ :2013 غواجُا
اإلاالخل أن ج٘ىًٍ الاجداص جم بالخضعٍج مو جىالي الؿىىاث ًؼصاص نضص ألانػاء وجخًحر ألاهضاٍ وجؼصاص ْىة الاجداص.

الاهضماج اإلاجالي
أضبذ الاجداص ألاوعبي ٌشمل مجاال حًغاَُا شاؾهاً ،خ٘ىن خالُا مً  27صولت أوعبُت  ،وٍػم خىالي  500ملُىن وؿمت.
وَشٙل مجاال اْخطاصًا ضخماً ،ػاهي وٍىاَـ ألاْؿاب الاْخطاصًت ال٘بري نلى اإلاؿخىي الضولي،

الاهضماج الاْخطاصي واإلاالي

مكاهغ الاهضماج صازل الاجداص ألاوعبي

اإلاُضان الُالحي :جؿبُٔ ؾُاؾت َالخُت مشترٖت مىظ ؾىت 1962م حهمل نلى الغَو مً ؤلاهخاحُت ٖما وهىنا ،و تهضٍ ئلى جىَحر
الخاحُاث الًظاةُت للمىاؾىحن أألوعوبُحن والخُاف نلى اإلاىاعص الؿبُهُت البِئت-.وْض م٘ىذ صو ٛالاجداص مً ؾض العجؼ
الًظاتي وجدؿحن مؿخىي نِش الُالح ،وغمان ألامً الًظاتي.
اإلاُضان الطىا ي :انخماص ؾُاؾت ضىانُت مىخضة جغٖؼ نلى صنم اإلاباصعاث الخغة نلمُا ومالُا لخىمُت اإلآاوالث والشغٗاث
ألاوعبُت إلاىاحهت اإلاىاَؿت الُاباهُت والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت .مً ْبُل ئْامت مشاعَو ضىانُت مشترٖت مثل ضىانت
الؿاةغاث خُث جم٘ىذ ٗل مً َغوؿا ،أإلااهُا ،بغٍؿاهُا ،ئؾباهُا ،وبلجُٙا مً ضىو ؾاةغة ئًغباص  AIR BASالتي حؿُؿغ نلى
خىالي  %22مً الؿىّ الهاإلاُت للؿحران،
اإلاُضان الخجاعي :ئوشاء الؿىّ ألاوعبي اإلاىخض الظي جم بمٓخػاه ئْغاع ؾُاؾت ججاعٍت مشترٖت بالًاء الخىاحؼ الجمغُٖت أمام
ألاَغاص والؿلو والخضماث بحن ٗل الضو ٛألانػاء ،ووغو ْىانض مىخضة في مجا ٛالخباص ٛمو الضو ٛيحر ألانػاء
اإلاؿخىي اإلاالي :جىخُض الؿُاؾت اإلاالُت و نملت مىخضة ( الاوعو)  /جىخُض الؿُاؾت في مجا ٛجىٓل ألامىا ٛوالاؾدثماعاث.

الاهضماج الاحخما ي والثٓافي والهلمي
 انخماص ؾُاؾت مىخضة تهخم بخىَحر الدشًُل وجدؿً قغوٍ الهمل والضزل الُغصي وجػمً الخماًت والغناًت
الاحخمانُت لشهىب صو ٛالاجداص ألاوعبي.
 انخماص ؾُاؾت زٓاَُت ونلمُت مشترٖت تهضٍ ئلى جم٘حن اإلاىاؾىحن مً حهلُم نطغي ًىاٖب اإلاؿخجضاث الهلمُت
واإلاهلىماجُت وَؿهل اهضماحهم في ؾىّ الدشًُل

الهىامل اإلاؿانضة نلى الاهضماج بحن بلضان الاجداص ألاوعبي
الهىامل الجًغاَُت والخاعٍسُت
 الاهخماء ئلى هُـ الٓاعة ( ألاوعبُت )التي نغَذ ْضم الخهمحر ،والخىَغ نلى مإهالث ؾبُهُت وحًغاَُت وبشغٍت مخٙاملت
 مهاٌشت شهىب اإلاىؿٓت ل٘ثحر مً ألاخضار الخاعٍسُت اإلاشترٖت ،ماها :الخغبحن الهاإلاُخحن ألاولى والثاهُت ،وأػمت 1929م

الهىامل الؿُاؾُت والاْخطاصًت:
انخماص صو ٛالاجداص نلى أهكمت ؾُاؾُت جدبو الىهج الضًمٓغاؾي اإلاخمحز في اخترام خٓىّ ؤلاوؿان والُطل بحن الؿلـ وئْغاع اإلالُ٘ت
الُغصًت واإلاىاَؿت الخغة ،وخغٍت الخهبحرَ ...ػال نً جبني الىهج الاْخطاصي اللُبرالي ْاةم نلى اإلاباصعة الخغة.

الهىامل الاحخمانُت والثٓاَُت:
 أهمُت اإلاؿخىي الثٓافي والاحخما ي للؿاٖىت ألاوعبُت ،و ونيها ال٘بحر بأهمُت الخ٘خل والاهضماج.
 الخىَغ نلى ًض ناملت زبحرة ومإهلت ،ونلى ؾىّ اؾتهالُٖت ضخمت،

الهىامل الخىكُمُت:
وحىص مإؾؿاث حؿهغ نلى حؿُحر الهالْاث بحن صو ٛالاجداص ألاوعبي طاث مهام ووقاةِ مخباًىت ،ماها:
 اإلاجلـ ألاوعبيً :ػم عؤؾاء الضو ٛوالخ٘ىماث ،مهمخه جدضًض الخىحهاث ال٘بري لالجداص.
 اللجىت ألاوعبُت :جػم اإلاُىغحن ،مهمتها جٓضًم الاْتراخاث وضُايت الٓىاهحن.
 البرإلاان ألاوعبي :مهمخه حشغَو ومىاْشت الٓىاهحن.
 مد٘مت الهض ٛألاوعبُت :مهمتها الؿهغ نلى اخترام الٓاهىن.
 البى ٚاإلاغٖؼي :مهمخه اإلاغاْبت اإلاالُت وئضضاع الهملت.
خطُلت الاهضماج ألاوعبي
 اإلاجا ٛالُالحي  :أضبدذ َالخت الاجداص ألاوعبي جدخل مغاجب مهمت نلى الطهُض الهاإلاي ؾىاء مً خُث جىىم وضخامت اهخاج
اإلاىاص الُالخُت أو الخُىاهُت بُػل جؿبُٔ الؿُاؾت الُالخُت اإلاشترٖت
 اإلاجا ٛالطىا ي  :جىَغ الاجداص ألاوعبي نلى ئهخاج ضىا ي ٖبحر ومخىىم ٌشمل حمُو َغوم الطىانت خُث ًمثل الاجداص الغجبت
ألاولى في ضىانت الؿُاعاث ٖما ٌؿاهم ب  %17مً ؤلاهخاج الهاإلاي للمىاص ؤلال٘تروهُت وهى ما ًمثل الغجبت  2ناإلاُا
 اإلاجا ٛالخجاعي :مٙاهت الاجداص ألاوعبي في اإلاجا ٛالخجاعي نلى اإلاؿخىي الهاإلاي خُث ٌؿاهم ب  %40مً الطاصعاث الهاإلاُت و
 %46مً الىاعصاث الهاإلاُت و مهكم ضاصعاجه مىاص مطىهت طاث ُْمت مغجُهت وحهامله مو نضة شغٗاء ججاعٍحن في الهالم .
 اعجُام الىاجج الضازلي الخام ،ؾىاء نلى مؿخىي الضو ،ٛأو نلى مؿخىي ألاَغاص.
 جدؿحن قغوٍ نِش الؿاٖىت ألاوعبُت :غمان الخٓىّ الاحخمانُت ألاؾاؾُت مً صخت وحهلُم وؾً٘ وشًل (الخماًت
الاحخمانُت).

اإلاهُٓاث التي جىاحه الاهضماج الشامل بحن بلضان الاجداص ألاوعبي
 الخباًً في اإلاؿخىي الاْخطاصي بحن الضو ٛاإلا٘ىهت لالجداص ( ،أوعبا الًغبُت وأوعبا الشغُْت )
 نضم حهمُم الهملت نلى حمُو م٘ىهاث الاجداص ألاوعبي
 الخباًً في اإلاؿخىي الاحخما ي ،والظي ًكهغ في ازخالٍ الضزل وجىػَو الثروة بحن الؿٙان في الاجداص ألاوعبي ،خُث ًمً٘ الخمُحز
بحن زالر مجمىناث ٖبري :أوعبا الًغبُت ،وأوعبا اإلاخىؾؿُت ،وأوعبا الىؾؿى والشغُْت.
 مىاحهت الطىانت ألاوعبُت إلاىاَؿت شضًضة مً ؾغٍ الضو ٛالطىانُت الجضًضة و الٓىي الاْخطاصًت الطانضة  ،باإلغاَت ئلى
الُابان و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت وغهِ ْؿام اإلاهلىمُاث .

 شُسىزت الهغم الؿٙاوي و غهِ وجحرة الىمى الضًمًغافي والخاحت ئلى الُض الهاملت ألاحىبُت مما َغع مىاحهت الهجغة الؿغٍت و
ألازظ بالهجغة الٓاهىهُت
ألاَاّ اإلاؿخٓبلُت
 ؾعي بلضان الاجداص ألاوعبي مؿخٓبال ئلى جدُٓٔ اإلاؼٍض مً الاهضماج الاْخطاصي والاحخما ي والؿُاس ي مو الضو ٛألاوعبُت ،بالغيم
مً اهسُاع مؿخىي نِش بهؼ الضو ٛمٓاعهت مو بُٓت صو ٛالاجداص و الضزى ٛفي مُاوغاث مو مجمىنت مً الضو ،ٛماها:
جغُٖاٖ ،غواجُا ،مٓضوهُا ،ألباهُا ويحرها ،وٗلها صو ٛوْهذ اجُاُْاث شغاٖت ٖمغخلت لخٓضًم ملِ الترشُذ ،أو صزلذ في مُاوغاث
خى ٛالاهػمام،
 الهمل نلى مداعبت الهجغة الؿغٍت بخيؿُٔ الجهىص مو الضو ٛاإلاطضعة للمهاحغًٍ وصو ٛالهبىع ،وبدؿىٍت الىغهُت الٓاهىهُت
باليؿبت لبهؼ اإلاهاحغًٍ الؿغٍحن،

الىخضة الضعاؾُت :مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت :الخباص ٛالخغ والاهضماج الجهىي
الخىؾحن

 جٓو مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت  A.L.E.N.Aيغب زـ يغٍىدش في الىطِ الشمالي مً الهالمً ،دضها شماال اإلادُـ اإلاخجمض
الشمالي ،ومً يغبها وحىىب يغبها اإلادُـ الهاصي ،ومً شغْها اإلادُـ ألاؾلىتي ،وجمخض نلى مؿاخت جٓضع بأػٍض مً 21
ملُىن ٗلم مغبو ،وجمثل خىالي  %4.8مً مؿاخت الهالم ( ،شؿانت اإلاؿاخت)
 مىْهها الجًغافي اؾتراجُجي مً زال ٛاهُخاخها بىاحهاتها البدغٍت نلى الهالم م٘اها مً ان جطبذ ج٘خل ججاعي ناإلاي.

مغاخل

 1988 بضاًت الخُاوع بحن الىالًاث اإلاخدضة وٖىضا خى ٛاجُاّ الخباص ٛالخغ ألامغٍٙي ،
 1989 صزى ٛالاجُاّ خحز الخىُُظ بحن الؿغَحن
1992 م اهػمام اإلا٘ؿُ ٚئلى الاجُاّ
1994 م صزل خحز الخىُُظ وأضبذ ٌهغٍ باجُاّ الخباص ٛالخغ ألامغٍٙي الشماليA.L.E.N.A.

ألاهضاٍ

 جدُٓٔ الىمى الاْخطاصي والاحخما ي وخماًت خٓىّ اإلالُ٘ت الُ٘غٍت ووغو ْىانض ْاهىهُت لظل.ٚ
 وغو مجمىنت مً اإلاؿاؾغ الٓاهىهُت الىاضخت لخل الخالَاث بحن الضو ٛالثالزت.
 جىمُت الخجاعة والخضماث وجىٓل الغؾامُل وعحا ٛألانما ٛبحن البلضان ألانػاء.
 الؿماح لغحا ٛألانما ٛبالخىٓل الخغ صازل البلضان الثالزت ،بالهمل نلى وغو حضولت ػمىُت للخسُُػاث الجمغُٖت في أَٔ
خظَها.

ألاحهؼة اإلاؿحرة

 لجىت الخباص ٛالخغ :جخىلى مغاْبت ئنضاص وجؿبُٔ الاجُاّ ،وخل الخالَاث الاْخطاصًت ،ومغاْبت نمل اللجان ومجمىنت
ألانما ٛوألاحهؼة اإلاؿانضة .
 اإلايؿٓىنٌ :ؿهغون نلى الخضبحر الهاصي لبرهامج نمل مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت والخؿبُٔ الهام لالجُاّ .
 اللجان ومجمىناث الهمل :مهمتها حؿهُل الخجاعة والاؾدثماع وغمان الخؿبُٔ وؤلاصاعة الُهالت لالجُاّ .
 الؿ٘غجاعٍت :جٓىم باضضاع اإلآخػُاث اإلاخهلٓت بدل الخالَاث الاْخطاصًت ،وبدؿُحر اإلاىْو ؤلال٘ترووي الخاص بالضوٛ
الثالر.

مكاهغ الاهضماج الاْخطاصي

 اإلاكاهغ الاْخطاصًت:
 جىمُت اإلاباصالث الخجاعٍت ،والغَو مً ُْمت الاؾدثماعاث بحن الضو ٛالثالر بشٙل ملمىؽ ،وبالخطىص بحن الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٘ت مً حهت ،وٖىضا واإلا٘ؿُ ٚمً حهت زاهُت.
 اعجُام وؿب اإلاباصالث البُيُت :خىالي  %40مً واعصاث الضو ٛالثالر ،و %60مً ضاصعاتها جخم صازل اإلاجمىنت
 اإلاكاهغ الاحخمانُت والثٓاَُت :شؿانت اإلاؿاخت /ضخامت نضص الؿٙان  430م ن  /اعجُام مإشغ الخىمُت والىاجج الضازلي
الخام والؾُما في ٖىضا و.م .أ/خغٍت جىٓل ألاَغاص واؾخُاصة اإلا٘ؿُ ٚمً مىاضب الشًل نلى الخضوص  /جىاْظ الُىاعّ في
أحىع الهما ٛواعجُام الٓضعة الشغاةُت /خماًت اإلالُ٘ت


الهىامل اإلاُؿغة







وَغة ؤلاهخاج الاْخطاصي وجىىنه ،ؾىاء في اإلاجا ٛالُالحي أو الطىا ي وزاضت في الىالًاث اإلاخدضة وٖىضا.
الخىَغ نلى اخخُاؽ مهم مً البترو ٛأيلبه في و .م .أ
جىَغ شب٘ت مىاضالث مهمت
جىَغ ؾىّ اؾتهالُٖت ضخمت جػم الضو ٛالثالر  435ملُىن وؿمت ؾىت .2007
اعجُام مؿخىي الهِش مما ًمً٘ مً اؾتهالٕ اإلاىخجاث اإلاخباصلت بحن اإلاجمىنت ،وزاضت لضي ؾاٖىت الىالًاث اإلاخدضة وٖىضا
وَغة الُض الهاملت اإلاإهلت والٓاصعة نلى اؾخهما ٛالخ٘ىىلىحُا اإلاخٓضمتـ وٍخجلى طل ٚفي قهىع اإلآاوالث الطىانُت ألامغٍُ٘ت
نلى الخضوص مو اإلا٘ؿُ « ٚماُٖلضوعاؽ » والتي ٌشخًل الُض الهاملت اإلا٘ؿُُ٘ت

 جػانِ الُٓمت ؤلاحمالُت للمباصالث بحن بلضان أمغٍٙا الشمالُت  ،واعجُام خطظ مؿاهمتها في الخجاعة الهاإلاُت .

الىخاةج

 اخخٙاع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت حؼءا مهما مً اإلاباصالث البُيُت ،وجىاَؿها في طلٖ ٚىضا ،بِىما جأحي اإلا٘ؿُ .ٚفي اإلاإزغة
 جدُٓٔ ٖىضا َاةػا في اإلاحزان الخجاعي في حهاملها مو الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ،وعجؼا مو اإلا٘ؿُ.ٚ
 جؼاًضث الاؾدثماعاث اإلاباشغة إلاجمىنت أمغٍٙا الشمالُت ؾىاء نلى اإلاؿخىي الضازلي أو الخاعجي.
 مؿاهمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت بدطت مغجُهت مً الاؾدثماعاث اإلاباشغة الخاعحُت في ٗل مً اإلا٘ؿُ ٚوٖىضا.
 ئْامت مشاعَو مشترٖت للبيُت الخدخُت بخهاون بحن الضو ٛالثالر نغَذ باؾم “اإلامغاث الخجاعٍت
 جىؾُو آَاّ الشًل أمام جؼاًض حجم الاؾدثماعاث .والاعجُام الخضعٍجي لؤلحىع.واؾخُاصة اإلاؿتهل٘حن مً الخىاَـ في ألاؾهاع.

اإلٖغاهاث

 الخباًً الاْخطاصي :حهخبر الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت أوْ ٛىة اْخطاصًت في الهالم ،وحهض ٖىضا ئخضي الضو ٛاإلاخٓضمت ،بِىما
جيخمي اإلا٘ؿُ ٚئلى صو ٛالهالم الثالث ،وبالخالي حهاوي هظه ألازحرة مً الخبهُت الاْخطاصًت اججاه الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت .
 الخباًً الاحخما يٌ :سجل اعجُام الضزل الُغصي ومإشغ الخىمُت البشغٍت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت وٖىضا ،وغهُه في
اإلا٘ؿُ ،ٚوبالخالي حهخبر هظه ألازحرة مطضعا للهجغة الؿغٍت ،مما حهل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت جُغع مغاْبت شضًضة نلى
الخضوص ،وجُٓم بالٓغب ماها مىاؾٔ خغة الؾخٓؿاب اإلاؿدثمغًٍ ،ولدشًُل اإلاهاحغًٍ
 ئيغاّ ألاؾىاّ اإلا٘ؿُُ٘ت بالؿلو ألامغٍُ٘ت

الىخضة الضعاؾُت  :صو ٛحىىب شغّ أؾا ْؿب اْخطاصي في جؿىع مخطانض (أؾُان)
 مىكمت حؿعى ئلى جدُٓٔ الخهاون الجهىي بحن صو ٛحىىب شغّ آؾُا في اإلاجا ٛالاْخطاصي والاحخما ي والثٓافي والخٓني ،وئلى

الخهغٍِ

جدُٓٔ الاؾخٓغاع الؿُاس ي والؿالم في اإلاىؿٓت ،جأؾؿذ بمىحب ئنالن باه٘ىٕ (الخاًالهض) 1967مً ؾغٍ زمـ
صو(ٛأهضوهِؿُا ،مالحزًا ،الخاًالهض ،الُلُبحن ،ؾىًاَىعة) واهػمذ ئليها الُُدىام ،الالووؽ ،الٙامبىصج ،بغوهاي ،مُاهماع،
 جأؾِـ الغابؿت في ئؾاع الخغب الباعصة والطغام الٓاةم بحن اإلاهؿ٘غًٍ بهض الخغب الهاإلاُت الثاهُت مً أحل جٓىٍت الىُىط
الغأؾمالي في مىؿٓت حىىب شغّ آؾُا جدذ عناًت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت.

اإلاباصب



الاخترام اإلاخباص ٛالؾخٓال ٛوالؿُاصة الترابُت والهىٍت الىؾىُت لٙل بلض ونضم الخضزل في الشإون الضازلُت لبلضان الغابؿت.



خل الخالَاث والجزاناث بحن بلضان الغابؿت بالؿغّ الؿلمُت ،والخسلي نً التهضًض واؾخهما ٛالٓىة الهؿ٘غٍت.



خٔ ٗل بلض في حؿُحر شإوهه بٙامل الخغٍت والخهاون الىاحو بحن صو ٛالغابؿت.

ألاهضاٍ وألاحهؼة

 زلٔ ْؿب اْخطاصي حهىي بجىىب شغّ آؾُا ،يهضٍ للخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت و جىؾُض الؿلم والاؾخٓغاع


جٓىٍت الخباص ٛالخغ بحن الضو ٛألانػاء وألاْؿاب الاْخطاصًت اإلاجاوعة لها :الُابان والطحن وٖىعٍا الجىىبُت.

ً خم حؿُحر الغابؿت نً ؾغٍٔ مجمىنت مً ألاحهؼة الخىكُمُت ،نلى أعؾها عؤؾاء خ٘ىماث الغابؿت ،ومجلـ الىػعاء ،واللجىت
الضاةمت وألاماهت الهامت.

مكاهغ

 جدُٓٔ صو ٛالغابؿت همىا اْخطاصًا مخطانضا ل٘ىه مسخلِ خؿب الضوٛ
 اعجُام الىاجج الىؾني الاحمالي في صو ٛالغابؿت مو هىم مً الخباًً بحن صولها
 جؿىع اإلاباصالث الخجاعٍت للغابؿت وهمى الخجاعة البُيُت

اإلاإهالث الؿبُهُت:
 الخىَغ نلى أعاض ي زطبت وضالخت للؼعانت ،والتي حؿخًل بشٙل م٘ثِ وبمغصوصًت نالُت ووحىص مجا ٛعنىي شاؾو
 وَغة اإلاُاه اإلاسططت للؿٓي بُهل الدؿاْؿاث اإلاىؾمُت الًغٍؼة.
 الخىَغ نلى اخخُاؾي هام مً مطاصع الؿاْت :البترو ٛوالًاػ الؿبُعي وزاضت في أهضوهِؿُا (اإلاغجبت  6ناإلاُا) ومالحزًا.

اإلاإهالث البشغٍت
العوامل املفسرة

 ضخامت نضص الؿٙان  559ملُىن وؿمت ؾىت  ،2006مما ًىَغ ؾىْا اؾتهالُٖا ضخما ٌؿانض نلى جىمُت الاْخطاص
 اعجُام وؿبت الؿاٖىت اليشُؿت 65% :مً مجمىم الؿٙان ،مما ًىَغ ًضا ناملت مإهلت ،جخدلى باالهػباؽ وخب الهمل.

اإلاإهالث الخىكُمُت
 جىكُم الاْخطاص بشٙل مد٘م في ئؾاع مٓاوالث لها الٓضعة نلى حلب الاؾدثماعاث الخاعحُت ،ومىاحهت اإلاىاَؿت الضولُت،
وزاضت في ئهضوهِؿُا ومالحزًا وجاًلىض.
 الاعجٙاػ نلى الخبرة واإلاؿانضة الخٓىُت مً الضو ٛاإلاجاوعة لها في آؾُا :الُابان وٖىعٍا الجىىبُت وهىوٌ ٖىوٌ ،خُث حهخبر
الُابان ْؿبا اْخطاصًا عاةضا في اإلاىؿٓت ًٓىص الضو ٛالطانضة اإلاجاوعة (هكغٍت ؤلاوػ الؿاةغ).
 انخماص الخىمُت الاْخطاصًت نلى حلب الاؾدثماعاث ألاحىبُت :وزاضت في الضو ٛالخمـ ال٘بري اْخطاصًا في الغابؿت

الحصيلة

 اْخطاصًا:
 جؿىع وؿبت همى الاْخطاص ( اإلاخىؾـ  5.5%ؾىىٍا)و ُْمت الىاجج الضازلي الخام في مجمىم صو ٛالغابؿت
 اعجُام ُْمت اإلاباصالث الخجاعٍت البُيُت وجىىنها وهمى الخجاعة ومو باقي الهالم.
 حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت ئلى عابؿت آؾُان 38 :ملُاع صوالع ؾىت .2005
 احخمانُا :جؿىع مإشغ حهلُم ال٘باع والاهسُاع اليؿبي للُٓغ والبؿالت و جدؿً مإشغ الخىمُت البشغٍت
والىاجج الضازلي للُغص ،مما ًىه٘ـ نلى جدؿحن مؿخىي نِش الؿٙان والغَو مً ْضعتهم الاؾتهالُٖت


التحديات





اإلاىاَؿت ألاحىبُت زاضت مً ؾغٍ الطحن والهىض والُابان وٖىعٍا الجىىبُت وجاًىان
الخُاوث الاْخطاصي والاحخما ي :جخىػم آؾُان ئلى مجمىنخحن مً البلضان – :ئهضوهِؿُا ومالحزًا وؾلؿىت بغوهاي وؾىًاَىعة.
باقي بلضان اإلاجمىنت .وٍخجلى هظا الخُاوث في مإشغ الخىمُت البشغٍت وُْمت الىاجج الضازلي الخام ( ،)PIBومخىؾـ الضزل
الُغصي و وؿبت الُٓغ.
خضور بهؼ ألاػماث اإلاالُت وال٘ىاعر الؿبُهُت

ألافاق

 صنم اإلاباصالث وجٓىٍتها :باػالت الخىاحؼ الجمغُٖت بشٙل جضعٍجي نلى اإلاىخجاث الطىانُت،
 جٓىٍت الهالْاث الاْخطاصًت مو الضو ٛاإلاجاوعة :الُابان والطحن وٖىعٍا الجىىبُت وجاًىان (مجمىنت أَخا) ،بهضٍ زلٔ
مجمىنت اْخطاصًت حهىٍت ْىٍت ْاصعة نلى مىاَؿت الضو ٛالطىانُت الًغبُت :الاجداص ألاوعبي والىالًاث اإلاخدضة.

الىخضاث الضعاؾُت

اإلاداوع جبها لئلؾاع اإلاغحعي

اإلادىع ألاو :ٛهماطج مً الٓىي
الاْخطاصًت الكبرى في العالم

الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت :

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

َغوؿا ْ:ىة َالخُت وضىانُت ٖبري

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

ْىة اْخطاصًت نكمى

في الاجداص ألاوعبي

الُابان ْىة ججاعٍت ٖبري

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

اإلاطؿلخاث
ْىة اْخطاصًت نكمى

ْىة َالخُت ْ /ىة ضىانُت

ْىة ججاعٍت ٖبري

اإلادىع الثاوي  :هماطج مً اْخطاصًاث
البلضان الىامُت

الطحن ْ:ىة اْخطاصًت ضانضة

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

ْىة اْخطاصًت ضانضة

البراػٍل :همى اْخطاصي واؾخمغاع

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

جُاوجاث في الخىمُت البشغٍت

الخُاوجاث في الخىمُت البشغٍت
ٖىعٍا الجىىبُت  :همىطج لبلض خضًث
الىمى

 مكاهغ الٓىة
 الهىامل اإلاُؿغة لها
 اإلاشاٗل والخدضًاث

همى اْخطاصي خضًث

الوحدة الدراسية :الواليات املتحدة ألامريكية قوة عظمى
الٓؿام الُالحي


مظاهر القوة






جىىم وضخامت ؤلاهخاج الُالحي ومؿاهمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت بدطظ مغجُهت مً ؤلاهخاج الهاإلاي للخبىب واإلاؼعوناث
الطىانُت  ،و بهؼ أهىام الخػغ و الُىاٖه وامخالٖها ْؿُها مهما مً اإلاىاش ي
اخخال ٛالطضاعة الهاإلاُت في ئهخاج مهكم اإلاىخجاث الهاإلاُت ؾىاء نلى مؿخىي ؤلاهخاج الؼعا ي( ألاولى ناإلاُا في ئهخاج الظعة
ؾىت  -2006الغجبت الثاهُت ناإلاُا في ئهخاج الٓؿً والخىامؼ والثالثت في ئهخاج الٓمذ ) أو نلى مؿخىي ؤلاهخاج
الخُىاوي(الغجبت الثاهُت ناإلاُا في ئهخاج الخىاػٍغ و الغابهت في ئهخاج ألابٓاع )
جىىم اإلاجاالث الُالخُت مو جمغٖؼ اليشاؽ الُالحي ألامغٍٙي في الؿهى ٛال٘بري ( الىؾؿى) التي حهخبر أٖبر مجالي َالحي في
الهالم ،ئلى حاهب اإلاىاؾٔ الؿاخلُت في شغّ و يغب و حىىب البالص  .في اإلآابل َاليشاؽ الُالحي غهُِ في الًغب الضازلي
وحىص اؾخًاللُاث عأؾمالُت ٖبري واعجباؽ الُالخت بهالْاث عأؾمالُت مو باقي الٓؿاناث

طبيعية
عوامل القوة

 جىىم جػاعَس ي مو يلبت ؾابو الاهبؿاؽ وحىصة ألاعاض ي الُالخُت وشؿانت ؾهىلها( الؿهى ٛالىؾؿى  )...وزطىبت
جغبتها ( 47%ممً ألاعاض ي الطالخت للؼعانت)
 جىىم مىادي ٌؿاهم في جىىم ؤلاهخاج :مدُؿي بأْص ى الشما ٛالًغبي  -مخىؾؿي بالجىىب الًغبي ْ -اعي باعص في
الشما ٛالشغقي  -الشبه مضاعي بالجىىب الشغقي وٗلها مىازاث جىَغ حؿاْؿاث مؿغٍت مهمت لليشاؽ الُالحي
وجىه٘ـ ئًجابا نلى ضبُب ألانهاع
 الخىَغ نلى شب٘ت ماةُت مهمت ومىخكمت جخمثل أؾاؾا في نهغ اإلاِؿِؿُبي وعواَضه

ثقنية

 اؾخهما ٛالخ٘ىىلىحُا الخضًثت في الُالخت والاؾخُاصة مً هخاةج البدث الهلمي  /انخماص م٘ثِ نلى آلاالث وألاؾمضة
الُ٘ماوٍت والبظوع اإلاىخٓاة /اؾخسضام واؾو لىكم اإلاهلىمُاث /صوع الضولت في صنم وجؿىٍغ الٓؿام الُالحي باضضاع
مجمىنت مً الٓىاهحن

ثنظيمية

اعجباؽ الُالخت بهالْاث عأؾمالُت مو الٓؿانحن الثاوي والثالث ( أٖغ بحزوـ ) خُث جؼوص الطىانت الُالخت باآلالث
وألاؾمضة واإلابُضاث ونلِ اإلااشُت بِىما جؼوص الُالخت الطىانت الًظاةُت باإلاىخجاث الُالخُت ٖما جتزوص الُالخت مً
ْؿام الخضماث بالٓغوع وهخاةج البدث الهلمي وحؿاهم الُالخت في جؿىٍغ الىٓل وشب٘ت اإلاؿانم والخىػَو والاشهاع

تحديات

َ اةؼ الاهخاج بؿبب ضهىبت الدؿىٍٔ الىاججت نً اهسُاع الؿلب الخاعجي وجؼاًض مضًىهُت البلضان الىامُت،
 مشٙل ئنهإ التربت بُهل نىامل الخهغٍت وجلىر الُغشت اإلااةُت مً حغاء الاؾخهما ٛال٘ثُِ للمبُضاث
الٓؿام الطىا ي
 الخىَغ نلى ئهخاج ضىا ي ضخم ومخىىم ٌشمل حمُو الُغوم الطىانُت حؿاهم بُػله الىالًاث اإلاخدضة بدطظ ٖبحرة مً
ؤلاهخاج الهاإلاي) َهي حؿاهم ب % 20,7مً ؤلاهخاج الهاإلاي للؿُاعاث  % 19,9مً ؤلاهخاج الهاإلاي للمؿاؽ الطىا ي و12,1
 %مً ئهخاج اليؿُج الاضؿىا ي(

مظاهر القوة

 اخخال ٛالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت إلاغاجب مخٓضمت نلى الطهُض الهاإلاي (ألاولى ناإلاُا في ئهخاج الؿُاعاث واإلاؿاؽ الاضؿىا ي
والثاهُت في اليؿُج الاضؿىا ي)







جىَغ الىالًاث اإلاخدضة نلى مجاالث ضىانُت مخىىنت
الشما ٛالشغقي  :مىاؾٔ ضىانُت ْضًمت في ؾىع الخدىٛ
اإلاىاؾٔ الجىىبُت الشغُْت  :مىاؾٔ حضًضة مو هُمىت ٖبحرة للطىاناث الهالُت الخ٘ىىلىحُا والطىاناث البترولُت
اإلاىؿٓت الجىىبُت الًغبُت  :ضىاناث خضوصًت وشغٗاث اإلااُٖالصوعاؽ اإلاؿخُُضة مً اهسُاع ٗلُت الُض الهاملت اإلا٘ؿُُ٘ت
وحىص أْؿاب ج٘ىىلىحُت جسخظ في الطىاناث الضُْٓت ٖطىانت الخىاؾِب ويؼو الُػاء وضىانت ؤلال٘تروهُٚ
جىَغ اإلآاوالث ألامغٍُ٘ت نلى َغوم في مسخلِ مىاؾٔ الهالم

ؾبُهُت

وَغة الثرواث الؿبُهُت والؿاُْت واإلاهضهُت حض مخىىنت نبر التراب ألامغٍٙي واخخال ٛالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت
للمغاجب ألاولى ناإلاُا في الاهخاج وبالغيم مً طل ٚحهخبر مً أهم الضو ٛاإلاؿخىعصة أمام ٖثاَت الخطيُو.
 ضخامت نضص الؿٙان مما ًىَغ ؾىّ اؾتهالُٖت وٍض ناملت
 اعجُام مهض ٛأمض الخُاة ووؿب الٓغاءة وال٘خابت و الضزل الُغصي و مهضالث الؼٍاصة الؿبُهُت

بشغٍت

عوامل القوة

 اعجُام وؿبت الؿٙان اليشُؿحن ( ًض ناملت مإهلت وزبحرة )
 الخىىم البشغي( مغٖؼ الطضاعة ناإلاُا في اؾخٓبا ٛاإلاهاحغًٍ وماهم اإلاإهلىن جأهُال نلمُا نالُا
 اؾخٓؿاب ألاؾغ الهلمُت ( -ئمٙاهاث بشغٍت جىَغ ؾىّ اؾتهالُٖت وٍض ناملت مإهلت )

جىكُمُت

جٓىُت

انخماص هكام عأؾمالي ًغج٘ؼ نلى مجمىنت مً اإلاباصب :اإلالُ٘ت الخاضت لىؾاةل ؤلاهخاج واإلاىاَؿت الخغة والغبذ مً
زطاةطه  :حصجُو الاؾتهالٕ  /ضخامت الغؾامُل والاؾدثماعاث والٓضعة نلى الضًىامُت والخجضًض/الخضزل اإلادضوص
للضولت مً أحل خماًت ؤلاهخاج مً اإلاىاَؿت ألاحىبُت ومؿانضة الٓؿاناث الاْخطاصًت اإلاخػغعة/قاهغة الترٖحز
بىىنُه الهمىصي وألآَي  /واإلاإؾؿاث الطخمت
 اؾخهما ٛالخ٘ىىلىحُا الخضًثت في الطىانت
 حصجُو البدث الهلمي والباخثحن وجسطُظ محزاهُت مهمت للبدث الهلمي

الخدضًاث

 مشٙل اإلاىاَؿت الخاعحُت وزاضت مً صو ٛشغّ آؾُا وأمغٍٙا الالجُيُت
 نضم ُٖاًت الاهخاج ألامغٍٙي ل٘ثحر مً اإلاهاصن ومطاصع الؿاْت مما ًؿغح البالص أمام مشٙل الاعجباؽ باألؾىاّ الخاعحُت.
الٓؿام الخجاعي
 زاوي ْىة ججاعٍت مىاضُت مو الطحن بهض الاجداص ألاوعبي

مظاهر القوة

 جىىم بيُت الخجاعة الخاعحُت ؾىاء مً خُث الطاصعاث أو الىاعصاث مو هُمىت اإلاىاص اإلاطىهت
 مؿاهمت ْؿام الخجاعة و الخضماث بيؿبت  %78في الىاجج الضازلي الخام
 اإلاؿاهمت ب  % 11,6مً الطاصعاث الهاإلاُت و  %14,6مً الىاعصاث الهاإلاُت
 جىىم الشغٗاء الخجاعٍحن للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت مً مسخلِ الٓاعاث وزاضت الٓىي الاْخطاصًت ال٘بري
 الامخضاص اإلاجالي ال٘بحر لالؾدثماعاث الخاعحُت ألامغٍُ٘ت اإلاباشغة التي شملذ حمُو مىاؾٔ الهالم جٓغٍبا وٗاَت الٓؿاناث
أهمُت اإلاىْو الاؾتراجُجي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت هكغا الهُخاخها نلى زالر ْاعاث ( أمغٍٙا  /أوعبا /ئَغٍُٓا )والاؾاللت نلى
واحهخحن بدغٍخحن ( اإلادُـ ألاؾلس ي والهاصي ) مما ٌؿهل الاجطا ٛبالهالم الخاعجي ومغوع الخُاعاث الخجاعٍت والبشغٍت

عوامل القوة

جىَغ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت نلى بيُت جدخُت ضخمت ومخىىنت حؿهل هٓل ألاشخاص والبػاتو وجغبـ مجمىم البالص ( الؿغّ
الؿُاعة  /الؿ٘ ٚالخضًضًت  /مؿاعاث صولُت  /مىاوئ ٖبري أهابِب هٓل البترو ٛوالًاػ الؿبُعي وؾاةل الاجطا ٛالؿلُ٘ت
والالؾلُ٘ت
انخماص اْخطاص الؿىّ والترٖحز الغأؾمالي الظي ؾاهم في بغوػ مإؾؿاث مالُت وشغٗاث مخهضص الجيؿُت َػال نً الاؾخُاصة مً
الخ٘خالث الخجاعٍت باإلغاَت نً ْىة الضوالع وأهمُت الؿىّ الاؾتهالُٖت ألامغٍُ٘ت

ثحديات
ثحديات
اجتماعية

عجؼ ججاعي ٖبحر بُهل اعجُام ُْمت الىاعصاث واهسُاع ُْمت الطاصعاث و جغاحو الٓضعة الخىاَؿُت للمىخجاث ألامغٍُ٘ت
في ألاؾىاّ الخاعحُت واعجُام الىُٓاث الهؿ٘غٍت في الخاعج  /نضم اؾخٓغاع الضوالع
 اهدشاع الُٓغ مو جباًً خضجه مً مىؿٓت ألزغي خُث جغجُو وؿبت الُٓغ في بهؼ الىالًاث ئلى أػٍض مً 17%
 اعجُام وؿبت البؿالت زاضت في ضُىٍ الؿىص ألامغٍُ٘حن /الاعجُام اإلاتزاًض ليؿبت الشُىر
 مهاهاة ألاْلُاث وزاضت الؿىص والالجُيُحن مً أضل اؾباوي مً اإلاحز الهىطغي

مشاكل
طبيعية
وبيئية

 ال٘ىاعر الؿبهُت ٗاألناضحر والُُػاهاث (الجىىب الشغقي ) والهؼاث الؼلؼالُت في اإلاىاؾٔ الًغبُت وأالؾٙا ومهاهاة
اإلاىاؾٔ الشمالُت مً جأزحراث الخُاعاث الهىاةُت الباعصة
 وحىص مىاؾٔ مهضصة بالخصخغ
 جلىر مُاه ألانهاع والؿىاخل والبدحراث واإلاضن والدؿاْؿاث اإلاؿغٍت الخمػُت بُهل اعجُام وؿبت اهبهار زاوي
أوٖؿُض ال٘غبىن في الشمالي الشغقي ( بؿب الاؾخًال ٛاإلاُغؽ لخحراتها الؿبُهُت)
 اخخال ٛالىالًاث اإلاخدضة الطضاعة في ْاةمت البلضان اإلاؿإولت نً اهبهار الًاػاث الؿامت

الىخضة الضعاؾُت َ:غوؿا ْىة َالخُت وضىانُت ٖبري في الاجداص ألاوعبي
الٓؿام الُالحي

مظاهر قوة الفالحة الفرنسية

حشٙل الُالخت الُغوؿُت ْؿانا اْخطاصًا مهما نلى مؿخىي الاجداص ألاوعبي ،بالغيم مً غهِ مؿاهمتها في الىاجج الضازلي
( 3%ؾىت 2004م
 ضخامت وجىىم ؤلاهخاج الُالحي) ،الٓمذ  .الظعة .ألاعػ الشمىضع .ال٘غوم .الخػغ والُىاٖه ..
َ غوؿا أو ٛمىخج َالحي في الاجداص ألاوعبي بيؿبت .23%
 جطضعؤلاهخاج الُالحي الُغوس ي اإلاغاجب ألاولى نلى اإلاؿخىي ألاوعبي في نضة مىخجاث (الٓمذ ،الظعة ،الشمىضع الؿ٘غي،
ال٘غوم ،ولخىم ألابٓاع(
 اعجُام مغصوصًت جغبُت اإلاىاش ي ،خُث حؿاهم جٓغٍبا بىطِ مضازُل الُالخت ،وزاضت جغبُت ألابٓاع والخىاػٍغ وألايىام
(جىَحر ئهخاج هام مً اللخىم وألالبان) بؿبب وحىص مغا ي اضؿىانُت وانخماص ألاؾالُب الهلمُت .و جغبُت الضواحً بؿغّ
خضًثت
 اهدشاع الُالخت بشٙل مخىاػن في اإلاجا ٛالُغوس ي :خىع باعَـ وؾهل الشما( ٛالخبىب والشمىضع) ،الهػبت الىؾؿى
(جغبُت اإلااشُت) ،مىؿٓتي اله٘ضوٕ والٗاماعٕ (الظعة وألاعػ) ،مىؿٓت بىعٖىوي وشامباوي (ال٘غوم) ،أما في ألاوصًت وْغب
اإلاضن ال٘بري َخىحض ػعانت الخػغ والُىاٖه.
 اخخالَ ٛغوؿا للمغاجب ألاولى أوعبُا وناإلاُا نلى مؿخىي الطاصعاث
ؾبُهُت

 شؿانت الؿهى( ٛؾهل الشما ٛوألالؼاؽ والغون )..وألاخىاع(خىع باعَـ وألاُٖخان)الخطبت

جىكُمُت
جٓىُت
عأؾمالُت

عوامل قوة الفالحة الفرنسية

 جىىم وانخضا ٛاإلاىار :مىار مدُؿي(خغاعة مهخضلت وأمؿاع صاةمت) يغبا  ،/مىار مخىؾؿي حىىبا / ،مىار حبلي في
اإلاغجُهاث /ومىار شبه مدُؿي وْاعي في مهكم البالص،
 أهمُت الدؿاْؿاث ووحىص شب٘ت ماةُت هامت جخمثل في انهاع الغون،الٙاعون،اللىاع،الؿحن.
 جضزل الضولت بخىؾُو اإلاؿخًالث(حؿهُل بُو ألاعاض ي للشغٗاث الخاضت)وجأؾحر الُالخحن ومؿانضتهم
وحصجُههم نلى ئوشاء حهاوهُاث ،وججهحز البىاصي واؾخطالح وججُُِ اإلاؿدىٓهاث ،وئخضار مهاهض نلُا
لخ٘ىًٍ ألاؾغ-اإلاهىضؾحن والخٓىُحن
 اؾخُاصة الُالخت مً جدضًث متزاًض باؾخهما ٛاإلا٘ىىت ومسخلِ ألاؾالُب الهلمُت في حمُو مغاخل الاهخاج
 وحىص مغاٖؼ ومهاهض البدث الهلمي في اإلاجا ٛالُالحي ماها مثال اإلاههض الىؾني للبدث الؼعا يINRA
 صزى ٛالُالخت في نالْاث عأؾمالُت مو ْؿاناث اْخطاصًت مخهضصة ٗالخضماث ،والطىانت الًظاةُت والُ٘ماوٍت
واإلاُٙاهُُ٘ت ،والخجاعة
 اهخمام اإلاإؾؿاث ال٘بري والهاةالث باليشاؽ الُالحي غمً الترٖحز الُالحي.
 اؾخُاصة الُالخت الُغوؿُت مً صنم الاجداص ألاوعبي في ئؾاع الؿُاؾت الُالخُت اإلاشترٖت

ثحديات الفالحة الفرنسية

 التزاًض اإلاؿخمغ ألؾهاع آلاالث ،مٓابل اؾخٓغاع أؾهاع اإلاىخجاث الُالخُت.
 وحىص َاةؼ في بهؼ اإلاىخىحاث ًىاحه مىاَؿت في الؿىّ الهاإلاُت (الخبىب ،الؿ٘غ ،الخمىع ،ألالبان)،
 الخباًً بحن اإلاؿخًالث ال٘بري التي اهضمجذ في ألاؾىاّ ،وباقي اإلاؿخًالث التي جىاحه اعجُام مطاعٍِ الاؾدثماع والطُاهت.
 الخضهىع البُئي الىاجج نً الخأزحر الؿلبي لؤلؾالُب اإلاخؿىعة في اإلاُضان الُالحي نلى البِئت ،هدُجت الاؾخهما ٛاإلا٘ثِ
ً
لؤلؾمضة ،وانخماص ألانالٍ اإلاغٖبت ُٖماوٍا ،وهػىب الُغشت اإلااةُت بُهل جُاْم ضخ اإلاُاه في اإلاىاؾٔ الؿٓىٍت،
 ئغغاباث الُالخحن غض “الؿُاؾت الُالخُت ألاوعبُت
 اخخجاحاث مىكماث خماًت اإلاؿتهل٘حن غض الاؾخهما ٛاإلا٘ثِ للخ٘ىىلىحُا ؤلاخُاةُت في ؤلاهخاج الؼعا ي والخُىاوي.
ْ لت الُض الهاإلات بؿبب شُسىزت اإلاجخمو وهجغة الؿٙان اليشُؿحن ئلى اإلاضن للهمل في الطىانت والخضماث.
 غهِ مؿاهمت الُالخت في الىاجج الضازلي الخام وفي الدشًُل
الٓؿام الطىا ي

مظاهر قوة الصناعة

 جىىم الطىانت الُغوؿُت وضخامت اهخاحها(الطىاناث ألاؾاؾُت والُ٘ماوٍت/الطىاناث الاؾتهالُٖت/الطىانت الخجهحزًت
/الطىاناث الهالُت الخ٘ىىلىحُت /الطىانت الُػاةُت والخغبُت والطىاناث ؤلاخُاةُت )...واهخكامها في أْؿاب خُىٍت،
 اخخالَ ٛغوؿا للمغاجب ألاولى في الهضًض مً اإلاىخجاث الطىانُت مثل الطلب وال٘هغباء…
 وحىص مٓاوالث وشغٗاث ضىانُت مهمت (مً خُث ُْمت اؾدثماعاتها في ْؿاناث ضىانُت مخهضصة وحشًُلها ليؿبت ٖبحرة
مً الؿٙان اليشُؿحن) ،وجدى ٛالهضًض ماها ئلى شغٗاث مخهضصة الجيؿُاث لها مٙاهتها نلى اإلاؿخىي ألاوعبي والهاإلاي.
 وحىص مىاؾٔ وأْؿاب ضىانُت خُىٍت “ج٘ىىبىٖ ،”ٛمىؿٓت باعَـ ومىؿٓت الشما ٛوالشما ٛالشغقي.
 أهمُت مؿاهمت الطىانت في الىاجج الضازلي ( ،)13.8%وفي اإلاباصالث الخجاعٍت ( ،)7.3%ووؿبت حشًُلها للؿاٖىت اليشُؿت
( ،)24.47%ئغاَت ئلى اخخاللها للمغجبت الثاهُت بهض أإلااهُا مً خُث الُٓمت اإلاػاَت بدىالي  200ملُاع أوعو.
ؾبُهُت

 ئهخاج َغوؿا مً مطاصع الؿاْت غهُِ ومداولت حًؿُت الاؾتهالٕ الضازلي اإلاتزاًض للؿاْت باؾخحراصها مً
الخاعج و ئهخاج م٘ثِ مً الؿاْت ال٘هغباةُتوالىىوٍت.%77,49
 جخىَغ َغوؿا نلى بهؼ اإلاهاصن ٗالخضًض والاوعاهُىم والظهب والُػت.

 اخخال ٛاإلاإؾؿاث الطًغي واإلاخىؾؿت وؿبت هامت مً اإلاإؾؿاث الطىانُت،
عأؾمالي

العوامل املفسرة لقوة الصناعة الفرنسية

جىكُمُت

جلهب الضولت صوعا هام بالغيم مً وحىص هكام عأؾمالي نً ؾغٍٔ الاؾدثماع في الطىاناث ألاؾاؾُت وجدضًض ألاؾهاع
والخض ألاصوى لؤلحىع وصنم الٓؿام الخاص بالٓغوع واإلاؿانضاث ،
وغو مسؿؿاث نامت وحهىٍت لها ؾابو جىحُه للٓؿام الخاص وملؼمت للٓؿام الهام،
 ههج اإلاإؾؿاث الطىانُت جغٖحزا عأؾمالُا في مسخلِ َغوم الطىانت بؿبب ججضًض الهُاٗل الطىانُت وانخماص
الاؾدثماعاث ال٘بري في البدث الهلمي إلاىاحهت اإلاإؾؿاث ألاحىبُت.
 جدى ٛبهؼ اإلاإؾؿاث ئلى شغٗاث مخهضصة الجيؿُت لها مؿاهماث زاعج َغوؿا ،واهُخاح الطىانت نلى الغأؾماٛ
ألاحىبي

 وحىص حامهاث ومضاعؽ ومهاهض الخسؿُـ وألابدار والخجاعب الهلمُت تهخم بازتراناث آلاالث وابخٙاع اؾالُب
نلمُت
الخدضًث الطىا ي و جأهُل الُض الهاملت
وجٓىُت  انخماص الطىانت الُغوؿُت نلى الاؾخهما ٛاإلا٘ثِ لآلالث.
 أهمُت الؿاٖىت اليشُؿت غمً بيُت الؿٙان ،خُث جٓضع وؿبتها بأٖثر مً  50%في مجمىم حهضاص ؾٙان َغوؿا
بشغٍت  أهمُت حجم الُض الهاملت ألاحىبُت وما جٓضمه لالْخطاص الُغوس ي نلى مؿخىي ؤلاهخاج والاؾتهالٕ.
 جىَغ البالص نلى شب٘ت ٖثُُت ونطغٍت مً اإلاىاضالث (مؿاعاث صولُت ،مىاوئ ٖبري ،ؾغّ ؾُاعة نطغٍت وؾ٘...ٚ

ثحديات الصناعة
الفرنسية

 جؼاًض خاحاث الاْخطاص الُغوس ي للمىاص اإلاهضهُت والؿاُْت مما ًؼٍض مً الخٙالُِ والخبهُت للخاعج.
 وحىص مىاَؿت ْىٍت مً ؾغٍ اإلآاوالث ألاحىبُت أوعبُت أمغٍُ٘ت وآؾُىٍت ،ؾىاء صازل َغوؿا أو في ألاؾىاّ الضولُت.
 جُاْم البؿالت
 الخُاوث الجهىي الىاضح مً خُث الىاجج الضازلي ؤلاحمالي للُغص بحن اإلاىاؾٔ الشمالُت واإلاىاؾٔ الجىىبُت اإلاؿلت نلى البدغ
اإلاخىؾـ طاث الضزل اإلاخىؾـ والٓلُل ،وبحن اإلاىاؾٔ ألازغي ٖباعَـ طاث الضزل اإلاغجُو.
 جغاحو بهؼ الطىاناث وجأزغ الطىاناث ؤلال٘تروهُت واإلاهلىماجُت.
 اعجباؽ الطىاناث الُغوؿُت الهالُت الخ٘ىىلىحُا بمثُالتها في بلضان أزغي مما ًإزغ نلى جؿىع واؾخٓاللُت هظه الطىاناث.

الىخضة الضعاؾُت :الُابان ْىة ججاعٍت ٖبري
 الهُمىت الٓىٍت نلى بلضان حىىب شغّ آؾُا ومىاَؿت مىخجاث الُابان نلى الطهُض الهاإلاي ،وجٓضًمها إلاؿانضاث مالُت
إلاجمىنت مً اإلاىاؾٔ

مظاهر قوة التجارة الخارجية لليابان

 اخخاللها للمغجبت  3مً خُث ُْمت الىاجج ؤلاحمالي الضازلي الخام غمً ألاْؿاب الثالزت اإلاهُمىت نلى الاْخطاص الهاإلاي.
 اخخال ٛاإلاغجبت الغابهت في الخجاعة الضولُت  ،خُث حؿاهم بيؿبت  %10,5مً الطاصعاث ،و %8,9مً الىاعصاث.
 جؿىع ُْمت اإلاباصالث الخجاعٍت الخاعحُت وحسجل اإلاحزان الخجاعي الُاباوي َاةػا مؿخمغا






جىىم بيُت الخجاعة الخاعحُت الُاباهُت مو هُمىت اإلاىاص اإلاطىهت نلى الطاصعاث .واإلاىاص ألاولُت الؿاُْت واإلاهضهُت
والُالخُت والًظاةُت نلى الىاعصاث
حهضص الشغٗاء الخجاعٍحن :والخهامل مو اإلاجمىناث الاْخطاصًت الهاإلاُت ،وفي مٓضمتها عابؿت صو ٛحىىب شغّ آؾُا
وأمغٍٙا الشمالُت والاجداص ألاوعبي ،خُث ًدٓٔ محزانها الخجاعي َاةػا لطالخه،
احؿام مجا ٛالاؾدثماعاث الُاباهُت بالخاعج في مسخلِ مىاؾٔ الهالم مو جمغٖؼها اٖثر في صو ٛالشماٗ ٛالىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٘ت والاجداص ألاوعبي واؾترالُا ئغاَت ئلى نضة صو ٛمً الجىىب مً أمغٍٙا الجىىبُت والطحن واَغٍُٓا والشغّ
ألاوؾـ وصو ٛآلاؾُان
الخىَغ نلى زاوي أؾؿى ٛججاعي ناإلاي

 هُمىت مؿاهمت ْؿام الخجاعة والخضماث نلى الىاجج الضازلي الخام بالُابان

بشرية
ثنظيمي

دور الشركات الكبرى

العوامل املفسرة لقوة التجارة الخارجية لليابان

املوقع الجغرافي والبنية التحتية

 اإلاىْو الاؾتراجُجي للُابان في شغّ أؾُا ْغب أٖبر ججمو بشغي في الهالم خُث جىُخذ نلى واحهخحن بدغٍخحن
اإلادُـ الهاصي شغْا وبدغ الُابان يغبا ئغاَت ئلى جٓؿو ؾىاخل حؼعها ٖمىاوئ ؾبُهُت وحسخحر الخ٘ىىلىحُا
للخىؾو نلى خؿاب البدغ لخىؾُو اإلاىاوئ وئْامت اإلاىاؾٔ الطىانُت.
 وحىص بيُت جدخُت جخمثل في مىاوئ ٖبري طاث ججهحزاث خضًثت ومخؿىعة باليؿبت للصخً والخُغٌَ والخسؼًٍ
مهكمها ًخمغٖؼ في الؿاخل الجىىبي الشغقي و جخمحز بطخامت عواحها مً الؿلو
 جىَغ الُابان نلى زاوي أْىي واٖبر أؾؿى ٛججاعي ًمثل 2.8%مً ألاؾؿى ٛالهاإلاي وبدمىلت ضخمت ًغبـ الُابان
بمسخلِ ألاؾىاّ الهاإلاُت ٖ.ما ؾهل جىاحض اإلاغٖباث الطىانُت بجىاع اإلاىاوئ نملُت جُغٌَ اإلاىاص ألاولُت وشخً
اإلاىخجاث الطىانُت للدؿىٍٔ
 جىَغ الُابان نلى ؾاٖىت مهمت بلًذ  127ملُىن وؿمت في 2006الص يء الظي ًىَغ ؾىّ اؾتهالُٖت
 اعجُام أمض الخُاة والؿاٖىت الخػغٍت والضزل الُغصي ومإشغ الخىمُت البشغٍت ووؿبت الخمضعؽ والصخت
ً ض ناملت طاث جأهُل مغجُو و جخمحز باالهػباؽ والازالص والاجٓان.
صوع الضولت و ًخمثل في جىحُه الؿُاؾت الخجاعٍت للُابان في ئؾاع الىكام الغأؾمالي مً زال ٛئوشاء وػاعة للطىانت
والخجاعة الخاعحُت الى حاهب صوعها في جىمُت الاْخطاص والظي شٙل هضَا عةِؿُا للضولت التي اؾخًلذ حُضا قغوٍ
الخغب الباعصة
 صوع الشغٗاث الخجاعٍت ال٘بري الؿىٖىشىشا في جؿىٍغ الخجاعة الخاعحُت الُاباهُت بُهل حهضص مهامها
 جخىلى خماًت الؿىّ الضازلُت مً يؼو الؿلو ألاحىبُت
 جػمً جؼوٍض البالص بداحُاتها ألاؾاؾُت وجٓىم
 جٓضًم الاؾدشاعة والخمىٍل للمإؾؿاث الطًغي
 ججمُو اإلاهلىماث نً ألاؾىاّ مً مسخلِ مىاؾٔ الهالم ووغهها عهً ئشاعة اإلاإؾؿاث الُاباهُت.
ْ ضعة الشغٗاث الُاباهُت نلى الخُِ٘ مو اإلاخؿلباث الجضًضة لؤلؾىاّ بؿغنت مما ًم٘اها مً غمان ْىتها
الخىاَؿُت واإلاداَكت نلى أؾىاْها الخاعحُت

قوة الصناعة


ثحديات الاقتصاد الياباني







ْ ىة الطىانت الُاباهُت )زاوي ْىة ضىانُت ناإلاُت بيؿبت 15 %مً الاهخاج الهاإلاي (وجمحز الؿلو الُاباهُت بالجىصة
واهسُاع الؿهغ الص يء الظي ؾاهم في حهؼٍؼ اإلاٙاهت الهاإلاُت للخجاعة الُاباهُت.
 ضخامت الاهخاج الطىا ي واخخال ٛاإلاغاجب ألاولى ناإلاُا في أيلب اإلاىخجاث
 جغٖؼ الطىانت في حىىب البالص

َاةؼ في اإلاحزان الخجاعي وما ًىجم نىه مً اعجُام ُْمت الحن الُاباوي وجٓلُظ الٓضعة الخىاَؿُت للطاصعاث الُاباهُت .و
ًضَو بالشغٗاث الُاباهُت ئلى ئناصة الخىؾحن زاعج الُابان في الضو ٛطاث الهمالث الػهُُت وبالخالي جؼاًض في البؿالت.
الخبهُت للخاعج نلى مؿخىي التزوص بداحُاتها الًظاةُت ومطاصع الؿاْت )عابو مؿتهل ٚناإلاي لها(وهى ما ًجهل ضىانتها
مهضصة أٖثر وجػهِ ْضعتها نلى اإلاىاَؿت ٗلما اعجُهذ أؾهاع الؿاْت ناإلاُا وٖظل ٚنلى ججاعتها الخاعحُت بؿبب زٓل
َاجىعة اؾخحراص اإلادغوْاث.
اإلاىاَؿت في ألاؾىاّ الخاعحُت أمام مىاَؿحن حضص ٗالطحن وصو ٛآلاؾُان الهسُاع ٗلُت الُض الهاملت بها مٓاعهت مو
الُابان زاضت في مجا ٛضىانت اليؿُج التي ٗاهذ اإلادغٕ الغةِس ي لخغٖت الخطيُو
اإلاىاَؿت الٓىٍت بُاها وبحن الضو ٛآلاؾُىٍت الطىانُت ٗالطحن والهىض وٖىعٍا وآلاؾُان لػمان أماها الؿاقي ئط ٗلما جؼاًض
ؾلب هظه الضو ٛنلى البتروٗ ٛلما شٙل جدضًا للُابان النخباعه ماصة خُىٍت الْخطاصها وتهضًضا ألماها الؿاقي.
حهضص اإلاشاٗل البُئُت والؿبُهُت ٗالخلىر البُئي الهىاتي وما ٌؿببه مً أمغاع الخىُـ والخلىر البدغي وال٘ىاعر
الؿبُهُت مً ػالػ ٛوبغاٖحن و الدؿىهامي.

الطحن ْ :ىة اْخطاصًت ضانضة

الُالخت

 جىىم ؤلاهخاج الُالحي ( الٓمذ  /ألاعػ /الظعة  /اإلاؼعوناث الطىانُت  /الُىاٖه  /الخػغ /الشاي)...وضخامخه
 اخخال ٛالطحن اإلاغاجب ألاولى ناإلاُا في نضة مىخجاث مثل (الٓمذ /ألاعػ  /الٓؿً  /الشاي )..
 جغٖؼ أيلب اإلاىخجاث الُالخُت في الجىىب الشغقي مً البالص( .الخبىب :في ؾهل ميشىعٍا /ألاعػ :في الجىىب الشغقي.
 جغبُت اإلااشُت :في الضازل والًغب) مو أهمُت ئهخاج واؾتهالٕ ألاعػ الظي ٌشًل مؿاخت شاؾهت،
 الخىَغ نلى ْؿُو مخىىم مً ألابٓاع والخىاػٍغ وألايىام ،جدخل به الطحن مغاجب مخٓضمت ناإلاُا (اإلاغجبت ألاو ٛفي ئهخاج
ألايىام ،والخىاػٍغ ،والطُض البدغي ،واإلاغجبت الثالثت في ئهخاج ألابٓاع)
 جؿىع مؿاهمت الطىانت في الىاجج ؤلاحمالي الضازلي
 الطحن عابو ْىة اْخطاصًت في الهالم بخٓضًمها  %7مً ؤلاهخاج الطىا ي الهاإلاي .واؾخدىاطها نلى خطت ٖبحرة مً ؤلاهخاج
الهاإلاي في نضة ضىاناث

الطىانت

 جمغٖؼ الطىانت الطِىُت في الجؼء الشغقي مً البالص لىَغة اإلاىاص ألاولُت ،ومطاصع الؿاْت ،وٖثرة الُض الهاملت ،واإلاؿاهمت
ال٘بري للضولت ،والاؾدثماعاث الخاعحُت بهظه اإلاىؿٓت.
 حهضص اإلاىاؾٔ الطىانُت وقهىع مىاؾٔ خضًثت الخطيُو زال ٛالثماهِىاث والدؿهُىاث مً ّ 20م،
 جؿىع هاةل في بيُت الطىانت الطِىُت :الاهخٓا ٛمً الطىاناث ألاؾاؾُت (الطلب ،والُىالط) ،والاؾتهالُٖت (اليؿُج،
واإلاىاص الًظاةُت …) ئلى الطىاناث الهالُت الخ٘ىىلىحُا (الال٘تروهُت الضُْٓت ،الىىوٍت ،الُػاةُت ،الهؿ٘غٍت …).
 اخخال ٛاإلاىخىحاث الطىانُت الطِىُت مغاجب مخٓضمت في الهالم :ألاولى في ئهخاج الطلب والُىالط ،زُىؽ الٓؿً واليؿُج
الاضؿىا ي ،لهب ألاؾُا ٛوألاخظًت.

الخجاعة

 جىىم بيُت الخجاعٍت الخاعحُت جدشٙل ضاصعاتها ألاؾاؾُت مً آالث ومهضاث مُٙاهُُ٘ت وٖهغباةُت وئل٘تروهُت ومىاص اؾتهالُٖت
مطىهت وهطِ مطىهت أما واعصاتها َخخ٘ىن مً :مىاص ُٖماوٍت بيؿبت ومىاص أولُت 1ومطاصع الؿاْت
 جؿىع ُْمت اإلاباصالث الخاعحُت ،خُث اهخٓلذ مً  660,2ملُاع صوالع ئلى  762,3ملُاع صوالع،
َ اةؼ اإلاحزان الخجاعي الظي خٓٔ َاةػا بلٌ  102,1ملُاع صوالع ؾىت 2005م.
 حهضص الشغٗاء الخجاعٍحن للطحن في مسخلِ ْاعاث الهالم،

الهىامل اإلاُؿغة للٓىة الاْخطاصًت للطحن

الهىامل الؿبُهُت

 الخػاعَـ  :يلبت الؿابهحن الجبلي والهػبي جىدطغ اإلاىاؾٔ الؿهلُت بالشما ٛالشغقي (ؾهل ميشىعٍا الظي والؿهل
ال٘بحر) ،وفي الًغب هػبت الخبذ وفي الجىىب حبا ٛالهماالًا وفي الىؾـ الشمالي صخغاء جاٖالمان
 اإلاىار  :جىىم مىادي  :الشما ٛالشغقي مىار مهخض/ ٛالجىىب الشغقي مىار مضاعي  /مىار حاٍ الشما / ٛمىار حبلي في
الىؾـ والجىىب
 الشب٘ت اإلااةُت :يؼٍغة في الشما ٛوالجىىب الشغقي بىحىص أنهاع ٖبري ،مثل :نهغ ٖؿُاوٌ ،ونهغ ًاوٌ ػٍاوٌ ،ونهغ هىاوٌ هى،
أوشأث نليها الطحن ؾضوص لخجمُو اإلاُاه والخد٘م في الُُػاهاث.
 نمىما جبٓى الكغوٍ الؿبُهُت ؾلبُت باليؿبت للُالختَ ،األعاض ي الطالخت للؼعانت ال جخهضي  %10,7مً مؿاخت البالص
هكغا لؿُاصة الؿابو الجبلي ،وحهغع البالص للجُاٍ والُُػاهاث.
الثرواث الؿبُهُت :جىَغ الطحن نلى زغواث ؾبُهُت مخىىنت واخخُاؾاث مهمت مً الُدم الدجغي ،والبترو ٛوالًاػ
الؿبُعي ،وال٘هغباء اإلااةُت والخغاعٍت ،واإلاهاصنٗ :الخضًض ،والغضاص ،والؼه ،ٚوالُىؾُاؽ … ،جترٖؼ شغّ البالص باؾخثىاء
بهؼ آباع البترو ٛوالًاػ بالًغب،

البشغٍت

 ضخامت نضص الؿٙان خىالي  1,3ملُاع وؿمت ،أي ما ٌهاص %21 ٛمً ؾٙان الهالم ،مً بُاهم خىالي  %71ؾٙان وشُؿحن،
وٍطل أمض الخُاة ئلى  72ؾىت ،وجخمغٖؼ ال٘ثاَت اإلاغجُهت بالٓؿم الشغقي مً البالص،
 وَغة الُض الهاملت الخبحرة و مإهلت َػال نً ٖىنها ؾىْا اؾتهالُٖت ٖبحرة.
مغاخل الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت بالطحن

اإلاغخلت ألاولى( :1949/1976مغخلت البىاء الاشتراٗي بُٓاصة ماوحس ي جىوٌ
 ؾُاؾت الخأمُم :خُث ْػذ نلى ٗل أشٙا ٛنالْاث ؤلاهخاج ؤلاْؿانُت والغأؾمالُت ،وجىكُم الُالخت بسلٔ حهاوهُاث،
وغُهاث جابهت للضولت نغَذ بال٘ىمىهاث الشهبُت.

الهىامل الخىكُمُت

 ؾُاؾت الخسؿُـ اإلاغٖؼٍت :جمثلذ في ئوشاء اإلاغاٖؼ الطىانُت في أهداء مسخلُت مً البالص ،مو ئنؿاء ألاولىٍت للطىاناث
ألاؾاؾُت والخجهحزًت.
 ؾُاؾت الُٓؼة ال٘بري ئلى ألامام :لخدُٓٔ ؤلاْالم الاْخطاصي ،وطل ٚباهجاػ ألاشًا ٛال٘بري ٗالؿضوص والؿغّ والطىاناث
ألاؾاؾُت انخماصا نلى اإلاىاعص البشغٍت الىؾىُت.
 ؾُاؾت اإلاص ي نلى ْضمحن :خُث جم الترٖحز نلى جؿىٍغ وجىمُت الٓؿانحن ألاؾاؾُحن الُالحي والطىا ي.

اإلاغخلت الثاهُت :مىظ ( 1976مغخلت الاهُخاح نلى اْخطاص الؿىّ) بُٓاصة صًىٌ ٖؿُاوبِىٌ







الهلمي




جُُ٘ ٚال٘ىمىهاث الشهبُت وجدىٍلها ئلى مؿخًالث ناةلُت.
ئوشاء مٓاوالث زاضت وَخذ الباب أمام الاؾدثماعاث ألاحىبُت واؾخحراص الخ٘ىىلىحُا الًغبُت.
حصجُو اإلاباصالث الخجاعٍت مو الخاعج بخدغٍغ ججاعة اإلاىخجاث الُالخُت.
حصجُو الطىاناث اإلاىحهت للخطضًغ وئخضار اإلاىاؾٔ الاْخطاصًت الخاضت في الؿىاخل الجىىبُت الشغُْت.
الاهػمام ئلى ضىضوّ الىٓض الضولي ؾىت 1980م.
الاهػمام ئلى اإلاىكمت الهاإلاُت للخجاعة في 2001م.
الانخماص نلى اإلا٘ىىت واؾخهما ٛاإلابُضاث والبظوع وألاؾمضة الهػىٍت والُ٘ماوٍت في الُالخت.
الاؾخُاصة مً هخاةج البدث الهلمي والخؿىع الخ٘ىىلىجي الًغبي و.جضَٔ الغأؾما ٛألاحىبي

جدضًاث اْخطاصًت:
َ غع الضو ٛاإلاخٓضمت ُْىصا نلى اإلاىخىحاث الطِىُت ،وجىاحه الطىانت الطِىُت غهِ حىصة مىخىحاتها،
 الاؾتهالٕ ال٘بحر للؿاْت ،واعجباؽ الطحن بالؿىّ الخاعحُت مً خُث التزوص باإلاىاص بُهل ْىة الخطيُو والاؾتهالٕ.

الخدضًاث التي جىاحه الطحن

جباًىاث مجالُت:
 الخُاوث ال٘بحر بحن الىاحهت الشغُْت التي جخمحز بالكغوٍ الؿبُهُت اإلاالةمت والاٖخكاف الؿٙاوي واليشاؽ الاْخطاصي
ال٘ثُِ ،والًغب الطُني
 ازخال ٛالخىاػن الاْخطاصي والاحخما ي بحن اإلاضن وألاعٍاٍ الطِىُت ،ومهاهاة ؾٙان البىاصي مً غهِ اإلاؿخىي اإلاهِص ي.
مشاٗل صًمىيغاَُت واحخمانُت:
جأزحر ضخامت نضص الؿٙان نلى الخىمُت الاْخطاصًت والاحخمانُت وجىاغو مإشغ الخىمُت البشغٍت بالطحن مٓاعهت بمهضالث
الىمى الاْخطاصي في الهالم.
ئٖغاهاث ؾبُهُت وبُئُت:
 يلبت اإلاغجُهاث (الجبا ٛوالهػاب الهلُا) ،واهدشاع الجُاٍ في الًغب الطُني،
 حهغع الطحن الجىىبُت للُُػاهاث وألاناضحر،
 جلىر اإلاُاه والهىاء والؿؿذ وخضور ألامؿاع الخمػُت .في اإلاىاؾٔ الطىانُت

الىخضة الضعاؾُت :البراػٍل :همى اْخطاصي واؾخمغاع الخُاوجاث في الخىمُت
مظاهر قوة الفالحة

 ئهخاج ػعا ي وخُىاوي مغجُو ومخؿىع ًدخل مغاجب مخٓضمت نلى الطهُض الهاإلاي :اإلاغجبت( )1في ئهخاج ْطب الؿ٘غ والبن
والبرجٓا ٛوألابٓاع...
 الترٖحز اإلا٘ثِ نلى الؼعاناث الدؿىٍُٓت نلى الؿاخل الشغقي وأْص ى الجىىب الشغقي ،في خحن ٌؿىص الغ ي في الهػبت
البراػٍلُت  ،واؾخًال ٛالًابت في خىع ألاماػون ٖما جخم جغبُت ألابٓاع و ألايىام والخىاػٍغ والضواحً بؿغّ نطغٍت في اْص ى
الجىىب.
 مؿاهمت ضاصعاث اإلاىخىحاث الدؿىٍُٓت بأػٍض مً  %11مً الىاجج الىؾني الخام.
 اؾهام الُالخت في جدؿً البىاصي البراػٍلُت مً خُث البيُت الخدخُت واإلاغأَ ومضازُل الُالخحن و اػصهاع الطىانت الًظاةُت

الطبيعية

 جىىم جػاعَس ي مو يلبت ؾابو الاهبؿاؽ وجىَغ أعاض ي ضالخت للؼعانت في الؿهى ٛالؿاخلُت الػُٓت وخىع الاماػون
الشاؾو ويؿاء يابىي هام (يابت ألاماػون) ومغا ي شاؾهت
 جىىم اإلاىار  :اإلاىار الاؾخىاتي ؾُلت الؿىت واإلاىار اإلاضاعي والشبه مضاعي اإلاهخض ٛوالغؾب في حىىب البالص،
 انهاع مهمت ٖاهغ ألاماػون وباعاها وؾاو َغاوؿِؿ٘ى...

عوامل قوة الفالحة

البشرية والتنظيمية

 ضخامت ؾاٖىت البراػٍل183.9ملُىن وؿمت ووَغة الُض الهاملت
 اهضماج الُالخت مو باقي الٓؿاناث الاْخطاصًت ٗالطىانت وألابىإ والىٓل والبدث الهلمي
 اؾدثماع الشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُاث في الٓؿام الُالحي بخ٘ىٍاها الؾخًاللُاث واؾهت حؿخهمل الخٓىُاث الخضًثت
وٍىحه ئهخاحها لؤلؾىاّ الخاعحُت وحؿمى هظه الاؾخًاللُاث ب الجُُىهضًا
 حهاْض الُالخىن الطًاع مو اإلآاوالث الخجاعٍت والطىانُت ال٘بري.

التقنية

 اؾخهما ٛاإلا٘ىىت نلى هؿاّ واؾو و البظوع اإلاسخاعة.
 حشُِض الضولت للمغاٖؼ واإلاهاهض الهلمُت الخابهت لىػاعة الُالخت
 الانخماص نلى اإلاسخبراث والبدث الهلمي الُالحي والاؾخُاصة مً الاؾدثماعاث الىؾىُت وألاحىبُت الىاَضة.

 اهخاج ضىا ي مخىىم وضخم ( حهضص الطىاناث )ًدخل مغاجب مخٓضمت ناإلاُا :الطىاناث الًظاةُت ( )1في اهخاج الؿ٘غ ونطحر

مكاهغ ْىة الطىانت

البرجٓا/ٛضىانت اإلاؿاؽ( )5و ضىانت الىعّ(/.)7الطىانت الُػاةُت وزاضت ضىانت الؿاةغاث / Embraerضىانت ألالبؿت
واليؿُج  /ضىانت الؿُاعاث حؿدثمغ بها اإلآاوالث الُغوؿُت وألاإلااهُت والاًؿالُت/أهمُت ْؿام الاجطاالث


جمغٖؼ اليشاؽ الطىا ي في مثلث عٍىصًجاهحرو -بُلىأوعٍؼاهتي و ؾاوباولى بُػل جىَغه نلى اإلاىاعص اإلاهضهُت والؿاُْت

 مؿاهمت الٓؿام الطىا ي بيؿبت  %34,3مً الىاجج الىؾني الخام ،عيم جىحه الضولت هدى الخىضطت
 جىاَض الشغٗاث الاحىبُت نلى البراػٍل لالؾدثماع في ؤلاهخاج الطىا ي ،وأضبدذ الطىانت حشٙل عٖحزة أؾاؾُت للىمى
الاْخطاصي
الهىامل الؿبُهُت

نىامل ْىة الطىانت

وحىص زغوة مهضهُت هاةلت ٗالخضًض ،الُىؾُاؽ ،الظهب ،الُػت ،اإلااؽ ،اإلاىًىحز ...و بهؼ مطاصع الؿاْت ٗالُدم والبترو ٛوالًاػ
الؿبُعي والؿاْت ال٘هغباةُت والىىوٍت.
الهىامل الخىكُمُت
 انخماص البراػٍل هكام لُبحرالي صًمٓغاؾي شجو نلى الاؾخٓغاع الؿُاس ي و زٓت اإلاؿدثمغًٍ و ؾهىلت مؿاؾغ الاؾدثماع.
 حصجُو الضولت اإلاؿدثمغًٍ واإلاؿتهل٘حن نً ؾغٍٔ الٓغوع ،مما ؾاهم في جؿىٍغ نضة أهىام ضىانُت و جؼاًض الاؾدثماعاث
الاحىبُت الىاَضة

الهىامل الخٓىُت والهلمُت
 وحىص مغاٖؼ البدث الهلمي ٖمههض الضعاؾاث مً احل الخىمُت الطىانُت
 جىقُِ آلاالث في مجاالث الطىاناث اإلاخؿىعة ٗاإلاهلىمُاث والاجطاالث والُػاةُت ويحرها.

مكاهغ ْىة الخجاعة

 جىىم بيُت الخجاعة الخاعحُت مو يلبت اإلاىاص اإلاطىهت
َ اةؼ اًجابي في اإلاحزان الخجاعي بلٌ  40,70ملُاع صوالع ؾىت 2000م.
 حهضص الشغٗاء الخجاعٍىن للبراػٍل خُث جخهامل مو مجمىناث حًغاَُت ناإلاُت ٖبلضان الاجداص ألاوعبي و الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٘ت و بلضان أمغٍٙا الجىىبُت وزاضت مجمىنت اإلاغٖؿىع والطحن وفي ألازحر بهؼ بلضان ئَغٍُٓا الىؾؿى.
 اخخال ٛالبراػٍل مٙاهت مهمت في الخجاعة الهاإلاُت.
 م٘ىذ ؾُاؾت حصجُو الطاصعاث التي ههجتها البراػٍل مىظ  1964مً جؿىٍغ حجم الخجاعة الخاعحُت وجىىَو مىاصها وزاضت
اإلاطىهت ووضىلها الى الاؾىاّ الهاإلاُت.
الهامل الجًغافي :اإلاىْو الجًغافي الاؾتراجُجي اإلاالةم لبىاء اإلاىاوئ ال٘بري(عَؿُِ) واإلاؿاعاث ال٘بري(بغاػٍلُا) ،واإلاىُخذ نلى اإلاداوع
الخجاعٍت الهاإلاُت.
الهىامل الاْخطاصًت

الهىامل اإلاُؿغة لٓىة الخجاعة

 وحىص زغوة مهضهُت وؾاُْت و يابىٍت-الخشب-
 و وحىص ػعاناث حؿىٍُٓت طاث الُٓمت اإلاغجُهت في ألاؾىاّ الهاإلاُت ٗالبن وْطب الؿ٘غ و الطىحا ...
 جؼاًض الاؾدثماعاث ألاحىبُت الىاَضة
الهىامل الخىكُمُت
 وحىص شغٗاث عأؾمالُت مخهضصة الجيؿُاث
 الاهخماء ئلى مجمىنت امغٖؿىع " Mercosurوَغ لها ؾىْا اؾتهالُٖت
 جبني الىكام الغأؾمالي اإلاغج٘ؼ نلى اْخطاص الؿىّ و جىكُم بىٙي مد٘م
 جىكُم مهاعع ومهغحاهاث ججاعٍت و وحىص مىاوئ ٖبري مجهؼة ٖـؿاوباولى وعٍىصًجاهحرو
 حصجُو الضولت للطاصعاث مىظ  1964وطل ٚبالضنم اإلاالي للمباصعاث اإلاخسططت في الخطضًغ وجدؿحن بغامج جمىٍل الطاصعاث
وزلٔ هكام جأمحن ْغوع الاؾدثماع في الخطضًغ وغو أؾهاع جُػُلُت للطاصعاث وئلًاء الػغاةب اإلاباشغة وٗل الهغاُْل التي
حهغْل همى ؾُاؾت الخطضًغ
الخُاوجاث في الخىمُت البشغٍت

الخُاوجاث الاْخطاصًت

 جغٖؼ ألاوشؿت الاْخطاصًت الُالخُت والطىانُت والخجاعٍت والخضماجُت في الٓؿم الجىىبي الشغقي للبالص وهظعتها في باقي
اإلاىاؾٔ بُهل الضوعاث الاْخطاصًت ( الخسطظ في اهخاج وجطضًغ ماصة مهُىت) التي نغَتها البراػٍل مىظ الٓغن 16م.
 جُاوث ضاعر بحن اإلاغٖؼ ْلب البالص اإلاخؿىع ،اإلاؿخُُض مً الاؾدثماعاث ومً بيُت جدخُت ْىٍت وجأهُل حُض للُض الهاملت،
واإلاؿخٓؿب للغؾامُل ،وبحن الهامش(الشما ٛوالشما ٛالشغقي) الظي ٌهغٍ هٓطا ٖبحرا  ،مما ٌهُٔ همى البالص وجؿىعها.
 جُاوث ضاعح في مؿاهمت الجهاث البراػٍلُت في الىاجج الضازلي الخام بحن الجىىب الشغقي والشماٛ

الخُاوجاث الاحخمانُت

 جطىِ البراػٍل في اإلاغجبت  69ناإلاُا بمإشغ جىمُت مخىؾـ ( 0,792هىإ جُاوث بحن الجىىب الشغقي والجىىب ، 0,910
والشما ٛو الشما ٛالشغقي  )،0,460ووؿبت الُٓغ  ،%21,2والبؿالت بيؿبت %.10,8
 جُاوث ضاعر بحن الجهاث البراػٍلُت في وؿب ألامُت خُث جغجُو في الشما ٛوالشما ٛالشغقي وجٓل الجىىب والجىىب الشغقي
 جباًً بحن الىالًاث البراػٍلُت نلى مؿخىي الضزل الُغصي
 الخُاوث بحن اإلاجالحن الخػغي والغٍُي وبحن اإلاضًىت وغاخُتها ،نلى اإلاؿخىي اإلاهِص ي ،ونلى مؿخىي الخجهحزاث بحن ألاخُاء
الغاُْت وألاخُاء الطُُدُت التي جُخٓغ ألبؿـ الىؾاةل الػغوعٍت مً مغأَ صخُت وججهحزاث مجزلُت
 بىاء الهاضمت بغاػٍلُت في مىؿٓت البراػٍل الجضًضة
 اؾخدضار مىاؾٔ َالخُت وؾ٘ىُت حضًضة نلى خؿاب يابت ألاماػون

مجهىصاث الضولت

 نٓلىت اؾخًال ٛاإلاىاعص الؿبُهُت
 جؿىٍغ اإلاىاؾٔ الهشت نبر ئْامت البيُت الخدخُت
 جىَحر َغص نمل حضًضة في نهض صاؾلُا
 ئؾالّ مشغوم اضُغ حىم ا
 جدؿحن وجحرة الىمى الاْخطاصي
 مؿانضاث هٓضًت للُٓغاء شغٍؿت اهخكام أبىائهم في اإلاضعؾت

الىخضة الضعاؾُت ٖ:ىعٍا الجىىبُت :همىطج لبلض خضًث الىمى الاْخطاصي
مكاهغ
الىمى
الاْخطاص

 اخخالٖ ٛىعٍا الجىىبُت الغجبت  11في الاْخطاص الهاإلاي،
 انخباع ٖىعٍا مً اٖبر الخىِىاث ألاؾُىٍت ألاعبهت بُػل جىمُتها الاْخطاصًت الؿغَهت التي أضبدذ جىمى بما ًؼٍض نً % 5
ؾىىٍا  ،وأضبذ هاججها الضازلي الخام ًطل ئلى  680ملُاع صوالع ،وٍغحو طل ٚئلى الؿلب الخاعجي نلى مىخجاتها الطىانُت.
 ئهخاج ضىا ي ضخم ومخىىم )ضىانت الؿُاعاث والخضًض والطلب واليؿُج والُ٘ماوٍت والًظاةُت

مظاهر قوة الصناعة

 اخخال ٛمغاجب مخٓضمت نلى الطهُض الهاإلاي في الهضًض مً الطىاناث الؿُاعاث والشاخىاث /الطلب /الطىاناث
الال٘تروهُت
 جمغٖؼ ؤلاهخاج الطىا ي في مجمهاث ٖبري في الجىىب الشغقي) أولؿان  +بىؾان  +مؿان (وفي الجىىب الًغبي) مغٖؼ ٖىاوٌ
ًى ( وفي الشما ٛالًغبي) مغٖؼ ؾُى ٛالهاضمت وأوشىن(.
 وحىص شغٗاث ضىانُت ْىٍت تهخم باهخاج الطىاناث الهالُت الخ٘ىىلىحُت وماها شغٖت ؾامؿىوٌ Samsung
 اعجُام مؿاهمت الطىانت في الىاجج الضازلي ؤلاحمالي 40%
 ئوشاء مىؿٓت اْخطاصًت زاضت بالخضوص مو ٖىعٍا الشمالُت ،جىدشغ بها مٓاوالث ضىانُت حىىبُت وَشخًل بها خىالي
800الِ نامل ٖىعي شمالي لخجىب زؿغ الخىجغ والخغب وحهؼٍؼ الخىمُت الاْخطاصًت في الشما ٛفي أَٔ الهىصة ٖىعٍا
اإلاىخضة
جاعٍسُت
بشغٍت

عوامل قوة الصناعة

جىكُمُت
عأؾمالُت
جٓىُت ونلمُت


مكاهغ همى الخجاعة





 الاؾخُاصة مً ججاعب الخىمُت الاْخطاصًت للٓىي الاؾخهماعٍت التي اخخلذ أعاغيها ،الُابان وامغٍٙا
 الاؾخُاصة مً الاؾدثماعاث واإلاؿانضاث الُاباهُت وألامغٍُ٘ت في ئؾاع مسؿـ ماعشا ٛلؿىت .1947
الٓىة الؿٙاهُت التي جٓضع بدىالي 48ملُىن وؿمت ،وجخمحز بخ٘ىًٍ وجأهُل نلمي وجٓني مغجُو ،وجخطِ باالهػباؽ
وؤلاجٓان في الهمل.
 وحىص مٓاوالث نمالْت جدخ٘غ أوشؿت ئهخاحُت مخىىنت ومخٙاملت -الشِبى CHAEBOL- ٛوجسػو إلاسؿؿاث
جىحيهُت جػهها الضولت .و مإؾؿاث ضىانُت مخسططت في ئهخاج ضىا ي مدضص( ؾامؿىوٌ و  LGفي الطىاناث
الال٘تروهُت الضُْٓت،
 اؾدثماع اث مالُت ضخمت في ؤلاهخاج الطىا ي ،مً ؾغٍ اإلآاوالث الىؾىُت و الاؾدثماعاث الاحىبُت
 انخباع البدث الهلمي أهم مغج٘ؼاث جؿىع الطىانت ال٘ىعٍت وجسطُظ صنم مالي مهم له خىالي  %7.1مً
الىاجج الضازلي الخام ٖما جطغٍ نلُه اإلآاوالث اإلاىخجت خىالي  %53مخُىْت نلى اإلآاوالث الهاإلاُت،
 جٓضم ٖىعٍا الجىىبُت ب  5935ؾلبا لبراءاث الازترام للمىكمت الهاإلاُت للملُ٘ت الُ٘غٍت ،مدخلت الغجبت الغابهت )
الىالًاث اإلاخدضة في اإلاغجبت ألاولى جليها الُابان زم بهضها أإلااهُا(.

جؿىع ُْمت ضاصعاث.اإلاىخجاث الطىانُت و الخضماث ومؿاهمت ٖىعٍا ب 3%مً الطاصعاث الهاإلاُت
جؿىع ُْمت الطاصعاث مٓاعهت مو ُْمت الىاعصاث ،مما اوه٘ـ اًجابا نلى اإلاحزان الخجاعي
حهضص الشغٗاء الخجاعٍحن اإلاخهاملحن مو ٖىعٍا ماها الطحن/الُابان/صو ٛحىىب شغّ أؾُا/الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت/أإلااهُا.
حهؼٍؼ اإلاباصالث الخجاعٍت مو ٖىعٍا الشمالُت الجٓاء زؿغ الخغب والخٓلُظ مً َىاعّ الخىمُت،
 حهخبر الطىانت أهم عٖحزة لالْخطاص ال٘ىعي ،حؿخجُب للمخؿلباث الاؾتهالٕ الطىا ي الىؾني ،وحشٙل الضنامت
ألاؾاؾُت للخجاعة الخاعحُت.

الهىامل اإلاُؿغة
لىمى الخجاعة
ال٘ىعٍت

 أهمُت ضاصعاث اإلاىاص اإلاطىهت ال٘ىعٍت الجىىبُت اإلادؿمت بالجىصة
 وحىص مىاوئ مهمت مىُخدت نلى ألاؾىاّ الهاإلاُت ٖمُىاء )أوشىن  +بىؾان +اولؿان +بىهاوٌ).
 اٖدؿاح اإلاىخجاث اإلاطىهت وزاضت الال٘تروهُت الضُْٓت لؤلؾىاّ الهاإلاُت وخطى ٛشغٗاث ئهخاحها نلى حىاةؼ مشغَت في
مجا ٛالخطمُم الطىا يَ ،شغٖت ؾامؿىوٌ خطلذ نلى  5حىاةؼ مخُىْت نلى ٗل الشغٗاث ألاؾُىٍت وألاوعوبُت
وألامغٍُ٘ت.

أزاع الخىمُت
الاْخطاصًت نلى
ألاوغام الاحخمانُت

 همى الىاجج الضازلي الخام و الضزل الُغصي واعجُام مإشغ الخىمُت البشغٍت ئط ًبلٌ 0.912وغهِ وؿبت البؿالت
 اػصًاص أهمُت الخهلُم ً :طل وؿبت اإلاخهلمحن ال٘باع  %98وهي وغهُت مشابهت للبلضان اإلاخٓضمت
 جدؿً الخضماث الصخُت واعجُام أمض الخُاة (77.3ؾىت)،وغهِ وؿبت الىَُاث واعجُام وؿبت الؿاٖىت اليشُؿت ( أيلبها
ٌشخًل في الٓؿام الثالث) والخػغٍت
 جدؿً مؿخىي نِش الؿٙان واؾخُاصتهم مً اإلاجاالث الخ٘ىىلىحُت( اعجُام وؿب اإلاؿخُُضًً مً ألاهترهِذ )

جدضًاث الاْخطاص ال٘ىعي

 غهِ الٓؿام الُالحي واؾخحراص الخاحُاث الًظاةُت مً الخاعج.
 الاَخٓاع ئلى اإلاىاعص اإلاهضهُت والؿاُْت واؾخحراصها مً الخاعج بأؾهاع مغجُهت لخلبُت خاحُاث الطىانت.
 اعجباؽ الاْخطاص بالخطضًغ وباألؾىاّ الخاعحُت وبالخٓلباث الؿُاؾُت والاْخطاصًت الهاإلاُت،
 الخُاوث في الخىمُت بحن اإلاىاؾٔ الؿاخلُت اإلاؼصهغة واإلاىاؾٔ الضازلُت اإلاهمشت
 اعجُام نضص الهاؾلحن مً زغٍجي الجامهاث
 مىاَؿت الشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُاث في ألاؾىاّ الهاإلاُت
 الاهُجاع الخػغي وجأزحره نلى البِئت ( الخلىر  /الطجُج  /حشىه الهمغ

ْاةمت اإلاطؿلخاث جبها لئلؾاع اإلاغحعي
الهىإلات  :الهىإلات هي جغحمت اإلاطؿلح ؤلاهجلحزي) ، (Globalizationواإلاطؿلح الُغوس ي (Mondialisation).وحهني الهىإلات حهل الص يء
ناإلاي أو حهل الص يء صولي الاهدشاع.وهي حهني ُخغٍَّت اهخٓا ٛاإلاَهلىماث ،وجضَٔ عؤوؽ ألامىا ،ٛوالخ٘ىىلىحُا ،وألاَٙاع اإلاُسخلُتّ ،
والؿلو
ِ
ِ
َ
ً
ُ
ُ
ّ
َّ
واإلاىخجاث ،واهخٓا ٛالبشغ أًػا بحن اإلاجخمهاث ؤلاوؿاهُت ،وٖأن الهالم ْغٍت ضًحرة.
الهىٍت الثٓاَُت  :هي نب ــاعة نً مجمىنت مً التراٖماث اإلاهغَُت ؾىاء ٗاهذ اهؿالْا مً الضًً أو الهاصاث والخٓالُض التي ناشها
ؤلاوؿان مىظ والصجه وجغبى نليها وٗاهذ شِئا أؾاؾُا في ج٘ىٍىه  ,بدُث أضبدذ حؼءا مً شخطِخه وؾبُهخه وهي جخـ٘ىن في الًالب مً
زالزت أشُاء الضًـً  :وهى الجاهب الغوحي واإلاـجخمو  :وهى الجاهب ؤلاحخما ي
ضىضوّ الىٓض الضولي  :مإؾؿت مالُت صولُت جأؾؿذ بهض الخغب الهاإلاُت الثاهُت ٌ ,ؿعى الى مىذ صو ٛالجىىب ْغوغا مالُت مٓابل
شغوؽ مخػمىت في اؾاع بغهامج الخٓىٍم الهُ٘لي.
مىكمت الخجاعة الهاإلاُت  :مىكمت ناإلاُت جأؾؿذ ؾىت  , 1945وْض نىغذ اجُاُْت الٙاث  GATT,وهي حؿعى الى جدغٍغ الخجاعة
الضولُت و خل الخالَاث الخجاعٍت بحن الضو.ٛ
الشغٗاث مخهضصة الجيؿُاث  :شغٗاث ناإلاُت جٓو مٓغاتها الغةِؿُت في الضو ٛاإلاخٓضمت ( صو ٛالشما ) ٛو لها َغوم في مهكم بلضان
الهالم .وهي جٓىم بضوع عةِس ي في اهدشاع الاؾدثماعاث و الؿلو نبر الهالم  ,مثل شغٖت ٖىٗاٖىال و ؾامؿىوٌ.
اإلاىكماث يحر الخ٘ىمُت  :حمهُاث يحر جابهت للخ٘ىماث  ,وهي حهمل ُٖانل أؾاس ي في ػمً الهىإلات.
اإلاضن الهمالْت  :مضن ناإلاُت لها اشهام ناإلاي و حؿاهم ُٖانل أؾاس ي في الهىإلات الخخػانها إلآغاث الشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت أو
البىعضاث الهاإلاُت مثل مضًىت هُىٍىعٕ ( بىعضت وو ٛؾترًذ).
اإلاجا ٛالهاإلاي  :أي صو ٛالهالم التي جطىِ الى صو ٛالشما ٛو صو ٛالجىىب .و ٌهغٍ هظا اإلاجا ٛمجمىنت مً الخدضًاث الاْخطاصًت
و الاحخمانُت و البُئُت...
اإلاجا ٛاإلاخىؾؿي  :هى مجا ٛحًغافي ٌشمل حمُو الضو ٛاإلاؿلت نلى البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ  ,و جطىِ صوله الى صو ٛالشما ( ٛصوٛ
أوعبا ) و صو ٛالجىىب ( الضو ٛألاَغوأؾُىٍت)  ,و ًخمحز هظا اإلاجا ٛبخُاوجاث اْخطاصًت و احخمانُت بحن غُخُه الشمالُت و الجىىبُت.
الاجداص ألاوعبي  :ج٘خل اْخطاصي حهىي جأؾـ بمىحب اجُاُْت ماؾترًسذ ؾىت  , 1992وصزل خحز الخؿبُٔ ؾىت 1993م  ,و هى ًػم
 27صولت أوعبُت ( بهض اوسخاب بغٍؿاهُا )  ,و ٌؿعى الاجداص ألاوعبي الى جدُٓٔ الاهضماج اإلاالي و الاْخطاصي و الاحخما ي.
مجمىنت أمغٍٙا الشمالُت  :مجمىنت مً زالر صو ٛهي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت و اإلا٘ؿُ ٚو ٖىضا  ,وْض وْهذ هظه الضو ٛؾىت
 1992اجُاُْت للخباص ٛالخغ صزلذ خحز الخؿبُٔ ؾىت 1994م .
*عابؿت صو ٛحىىب شغّ اؾُا  :ج٘خل اْخطاصي ٌشمل  10صو ٛمً حىىب شغّ اؾُا مثل ؾىًُىعة و أهضهىؾُا  ,و ْض جأؾـ هظا
الخجمو الاْخطاصي ؾىت  , 1967و ٌؿعى الى جدُٓٔ الخباص ٛالخجاعي الخغ و مداعبت الٓغضىت.
الاهضماج الشامل  :جٓىٍت الخالخم الاْخطاصي و الاحخما ي إلاجمىنت مً الضو ، ٛو جدُٓٔ الىخضة الاْخطاصًت و الىٓضًت بحن صوٛ
الاجداص ألاوعبي.
الخباص ٛالخغ :أي نملُاث الخباص ٛالخجاعي الخغ الىاجج نً جسُُؼ أو الًاء الغؾىم الجمغُٖت.

ْىة اْخطاصًت نكمى  :اشاعة الى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت التي جدخل اإلاغجبت ألاولى غمً الاْخطاصًاث الهاإلاُت و طل ٚبُػل
اخخال ٛاإلاغجبت ألاولى في ْؿام الُالخت و الطىانت و الخجاعة.
ْىة اْخطاصًت ضانضة  :اشاعة الى الطحن التي ٌشهض اْخطاصها همىا ؾغَها َأضبدذ مىاَؿا ْىٍا للٓىي الاْخطاصًت الهكمى  ,و
طل ٚبُػل مجمىنت مً الهىامل الؿبُهُت و البشغٍت و الخىكُمُت.
ْىة ججاعٍت ٖبري  :مثل الُابان التي جدخل مغجبت مخٓضمت حضا نلى مؿخىي الخجاعة الهاإلاُت ( اإلاغجبت 4 ) ,و طل ٚبُػل مؿاهمتها
ال٘بحرة في الطاصعاث و الىاعصاث الهاإلاُت.

الىغهُت الازخباعٍت في الجًغاَُت
الىغهُت ألاولى  :ئهخاج مٓا ٛحًغافي (مو ئمٙاهُت ئعَاّ هظ اإلاىغىم بىزاةٔ ومهؿُاث مؿانضة )
 الشٔ اإلااهجي
 مٓضمت مىاؾبت ( جدضًض أهمُت اإلاىغىم -ؾغح ئشٙا ٛوحؿاؤالث) /وغىح ومىؿُٓت الخطمُم؛
 زاجمت مىاؾبت  :اؾخسالص  ،جُُٓم  ،امخضاصاث.
 الجاهب الش٘لي  - :الخهبحر الجًغافي – اللًت  -شٙل الخٓضًم.
 الجاهب اإلاهغفي :
 اهخٓاء اإلاهلىماث الجًغاَُت اإلاىاؾبت؛
 صخت اإلاهلىماث الجًغاَُت وزلىها مً ألازؿاء؛
 جىىم اإلاهلىماث الجًغاَُت جغابؿها؛

(2ن)
(1ن)

(7ن)

مىهجُت جدغٍغ اإلاىغىم اإلآالي في م٘ىن الجًغاَُا

َهم
اإلاىغىم






ْغاءة هظ اإلاىغىم ْغاءة مخأهُت نضة مغاث
جدضًض اإلاُاهُم واإلاطؿلخاث اإلاغٖؼٍت والٙلماث اإلاُاجُذ لغضض اإلاؿانض نلى َهم هظ اإلاىغىم
اؾخسغاج اإلاُاهُم اإلاهُٙلت للضعاؾت الجًغاَُت ( اإلاىعَىلىحُا /الخىؾحن  /الخغٖت )
جىقُِ اإلاهؿُاث الجًغاَُت والهملُاث الُ٘غٍت ) التي ًخم مً زاللها ال٘شِ نً الكاهغة  /الُ٘ان الجًغافي مدىع
اإلاىغىم

 الخمهُض للخدلُل باؾدثماع مهؿُاث حًغاَُت مخضاولت طاث ضلت باإلاىغىم ( مُاهُم /خٓاةٔ /مباصب )...
بىاء اإلآضمت  ؾغح ؤلاشٙالُت التي جبرػ أهمُت اإلاىغىم وحشٙل الضلُل اإلاىحه إلاهالجخه ،والتي جىبثٔ ناها الدؿاؤالث التي جإصي ئلى
بىاء الخطمُم اإلاىاؾب إلاهالجت اإلاىغىم وج٘شِ نً مؿاع الخدلُل

وغو
جطمُم

 جدضًض اإلاُاضل ال٘بري للمىغىم
 ئبغاػ ألاحؼاء الُغنُت
وَؿخىحب بالخالي :
 الىغىح  :بغوػ الخطمُم نلى شٙل َٓغاث عةِؿت جخُغم ناها َٓغاث َغنُت
 الضْت  :مً هاخُت الطُايت اللًىٍت واإلاػمىن( جطاى الهىاوًٍ في حمل مهبرة وملخطت ومهبرة نً الاشٙا ٛاإلاؿغوح
 اإلاىؿُٓت والاوسجام :مغاناة زؿىاث الىهج ( الىضِ  /الخُؿحر /الخهمُم )والخٙامل والترابـ بحن نىاوًٍ الُٓغاث
وحجمها ونضصها

الخدغٍغ

جدىٍل الخطمُم ئلى مىخىج ٖخابي نهاتي ٌؿخىحب :
 مهغَُا  :جىَغ الغضُض الٙافي مً اإلاهاعٍ اإلاغجبؿت باإلاىغىم ُْض الاشخًا ٛوبلىعتها في َٓغاث
 مىهجُا :مغاناة الىهج الجًغافي الىضِ /الخُؿحر /الخهمُم

زاجمت

وغو خطُلت لهملُت الخدلُل جخػمً شٓحن :ألاو ٛجٓضًم ئحابت نً ؤلاشٙالُت و الدؿاؤالث اإلاغجبؿت بها والثاوي ئبغاػ
امخضاصاث اإلاىغىم واهُخاخه نلى أَاّ واؾهت جخأؾـ نلى الخطُلت اإلاخىضل ئليها

الىاخُت
الخٓىُت

 جٓىُا :بضاًت ٗل مدىع أو َٓغة َغنُت بخٓضًم الُ٘غة واخترام نالماث الترُْم ( الغحىم ئلى الؿؿغ نىض الاهتهاء مً ٗل
َٓغة َغنُت وجسطُظ مؿاخت َاضلت بحن ٗل مدىع( ؾؿغ) مو غبـ الاهخٓاالث اإلاىهجُت بحن نىاضغ اإلاىغىم
وأَٙاعه
 ضُايت لًىٍت ؾلُمت أزىاء جدغٍغ اإلاىغىم  ،مو مغاناة الخٓضًم الجُض للمىغىم مً الىاخُت الشٙلُت

ْغاءة نهاةُت ْغاءة نهاةُت للخطىٍب وجصخُذ ما ْض ً٘دشِ مً أزؿاء

جؿبُٔ :جُغع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت في الهالم بانخباعها ْىة اْخطاصًت نكمى ،بِىما ٌؿخمض الاجداص ألاوعبي مٙاهخه الهاإلاُت مً
زال ٛؾهُه هدى الاهضماج الشامل
أٖخب (ي)مىغىنا مٓالُا جبرػ(ًً) َُه ما ًأحي :
 مكاهغ ْىة الخجاعٍت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت والهىامل الخىكُمُت اإلاُؿغة لها
 مكاهغ الاهضماج الاْخطاصي في الاجداص ألاوعبي والهىامل اإلاؿانضة نلُه
 الخدضًاث التي جىاحه اْخطاص الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت
نىاضغ ؤلاحابت


















 اإلاؿخىي اإلااهجي :
اإلآضمت  :جأؾحر اإلاىغىم مجالُا و مىغىناجُا  ،ؾغح أؾئلت مىاؾبت
الخطمُم اإلاىاؾب  :نغع جدللي مً َٓغاث ججُب نً ألاؾئلت اإلاؿغوخت
الخاجمت اإلاىاؾبت  :اؾخسالص نام أو َخذ اإلاىغىم نلى امخضاصاث حًغاَُت مىؿُٓت
 اإلاؿخىي اإلاهغفي :
 الُٓغة ألاولى  :مكاهغ ْىة الخجاعٍت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت والهىامل الخىكُمُت اإلاُؿغة لها
أ/مكاهغ الٓىة الخجاعٍت :
اإلاكاهغ ال٘مُت  :حجم الطاصعاث والىاعصاث وُْمتها ؤلاحمالُت واإلاغاجب اإلاخٓضمت ناإلاُا
اإلاكاهغ الىىنُت  :جىىم بيُت الخجاعة مو يلبت اإلاىاص اإلاطىهت
اإلاكاهغ اإلاجالُت  :حهضص الشغٗاء والخػىع الىاؾو في ٖبرًاث ألاؾىاّ الهاإلاُت ...
ب/الهىامل الخىكُمُت اإلاُؿغة لهظه الٓىة الخجاعٍت .
ٖثاَت البيُت الخدخُت  / ...الانخماص نلى هكام اْخطاص الؿىّ وجىاحض اإلاإؾؿاث اإلاالُت الهاإلاُت  /صوع الشغٗاث اإلاخهضصة الجيؿُت
 /امخالٕ الضوالع ( نملت اإلاباصالث الهاإلاُت ) /حىصة اإلاىجاث
 الُٓغة الثاهُت  :مكاهغ الاهضماج الاْخطاصي في الاجداص ألاوعبي والهىامل اإلاؿانضة نلُه
أ/مكاهغ الاهضماج الاْخطاصي باالجداص ألاوعبي :
الؿُاؾت الُالخُت اإلاشترٖت  /البرامج الطىانُت الخٙاملُت ( ؤلاًغباص )  /الؿىّ اإلاىخضة  /الهملت اإلاىخضة
ب/الهىامل اإلاؿانضة نلى الاهضماج :
جاعٍسُت :جاعٍش مشترٕ  /...ؾبُهُت :الاهخماء لىُـ الٓاعة وحشابه ؤلامٙاهاث الؿبُهُت  /...بشغٍت  :ضخامت الؿٙان وونيهم بأهمُت
الخ٘خل  /...ؾُاؾُت  :اهكمت صًمٓغاؾُت  /...اْخطاصًت  :هكام لُبرالي  /...جىكُمُت  :مإؾؿاث مهمت ....
الُٓغة الثالثت  :الخدضًاث التي جىاحه اْخطاص الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت
َاةؼ ؤلاهخاج الُالحي والطىا ي  /اإلاىاَؿت الخاعحُت  /عجؼ اإلاحزان الخجاعي واعجُام َاجىعة الؿاْت واإلاىاص ألاولُت  /نضم اؾخٓغاع
الضوالع /...الخدضًاث البُئُت والاحخمانُت ...
الاشخًا ٛنلى الىزاةٔ
 بىاء أصواث الخهبحر اإلابُاوي أو الخغٍؿي أو جدضًض مُاهُم :
 ئهجاػ مبُان :باإلاىدنى/اإلاىدىُاث ،باألنمضة ،بالضاةغة أو بىطِ الضاةغة؛
 أو جىؾحن مهؿُاث حًغاَُت ( ؾبُهُت – بشغٍت -اْخطاصًت) نلى زغٍؿت
 أو جدضًض مهاوي بهؼ اإلاُاهُم واإلاطؿلخاث الىاعصة في الىزاةٔ.
 اؾدثماع الىزاةٔ الجًغاَُت واإلا٘دؿباث اإلاهغَُت إلهجاػ نملُاث َ٘غٍت جسظ:
 الىضِ الجًغافي :اؾخسغاج زطاةظ ،ئبغاػ جؿىع ،مٓاعهت مهؿُاث
 الخُؿحر الجًغافي :اؾخسغاج نىامل ،جطيُِ نىامل ،عبـ نالْاث بحن نىامل؛
 الخهمُم الجًغافي  :اؾخسالص نام مً زال ٛئهخاج َٓغة .

(3ن)

(7ن)

الخمثُل اإلابُاوي
اإلاىدنى :
 وقُُخه  :ئبغاػ جؿىع قاهغة مهُىت أو اإلآاعهت بحن جؿىع قاهغجحن أو أٖثر ،
 شغوؽ الازخُاع  :أن ج٘ىن الكاهغة ؤلاخطاةُت اإلاهبر ناها في الجضو ٛمؿخمغة في الؼمً ( َىّ  3ؾىىاث ) مو شغؽ جىالي أو
اهخكام في الؿىىاث ( أي وحىص هُـ الُاعّ بحن الؿىىاث)
زؿىاث ؤلاهجاػ







عؾم مدىعًٍ  :ألاو ٛنمىصي ( ألاعجىب) والثاوي أَٓي ( ألاَطى) ٛ
مدىع ألاَطىًٓ : ٛؿم ئلى أبهاص خؿب اإلآُاؽ اإلاىاؾب ووسجل نلُه الؿىىاث الىاعصة في الجضو ٛؤلاخطاتي .
مدىع ألاعجىب ً :خٓاؾو مو اإلادىع ألاو ٛوٍٓؿم ئلى أبهاص مدؿاوٍت ؾىٗ ٛل واخض ة  1mcخؿب اإلآُاؽ ووسجل نلُه الُٓم
جدضًض اإلآُاؽ اإلاىاؾب  :الٓانضة = أٖبر ُْمت ÷ نلى ؾى ٛاإلادىع ( يالبا الؿى10 ٛؾيخمتر)
جمثُل اإلاهؿُاث نلى شٙل هٓـ صُْٓت جم عؾم مىدنى اإلابُان بىاؾؿت الُض مً زال ٛالغبـ بحن الىٓـ بسـ عُْٔ
وغو نىاضغ اإلابُان ألاؾاؾُت ( مُٓاؽ /الىخضة ؤلاخطاةُت  /الهىىان  /اإلاُخاح  /اإلاطضع )

الىزُٓت  :جؿىع وؿبت همى الىاجج الضازلي ؤلاحمالي ب ( )%لبهؼ الٓىي الاْخطاصًت في الهالم مً 2011ئلى 2015
الؿىىاث

الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت

َغوؿا

الطحن

ٖىعٍا الجىىبُت

2011

1,6

2,1

9,5

3,7

2012

2,3

0,2

7,8

2,3

2013

2,2

0,7

7,7

2,9

2014

1,4

0,2

7,3

3,3

2015

2,4

1,1

6,9

2,6

اإلاطضع 6q 2q ait cm euq .2016:
جؿىع وؿبت همى الىاجج الضازلي الخام )(%لبهؼ الٓىي الاْخطاصًت في الهالم مً 2011ئلى 2015
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الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت
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اإلآُاؽ :
 1ؾيخمتر = 1%
2ؾيخمتر = 2ؾىت واخضة
اإلاطضع 6q 2q ait cm euq .2016 :

مسؿـ باألنمضة
 وقُُخه  :اإلآاعهت بحن مهؿُاث مخهضصة زابخت في َترة ػمىُت مهُىت ،وعضض جؿىع قاهغة أو مجمىنت مً الكىاهغ نبر الؼمً،
 شغوؽ الازخُاع :اؾخٓغاع الكاهغة ػمىُا ووحىص مهؿُاث ئخطاةُت ٖمُت ووحىص مهؿُاث ئخطاةُت طاث وؿب مئىٍت مجمىنها
أْل أو أٖثر مً  100 %وفي خالت نضم جىَغ مهؿُاث ئخطاةُت نً ؾىىاث مخخالُت ومخٓاعبت

زؿىاث ؤلاهجاػ






عؾم مدىعًٍ  :ألاو ٛنمىصي ( ألاعجىب) والثاوي أَٓي ( ألاَطى) ٛ
مدىع ألاعجىب ً :خٓاؾو مو اإلادىع ألاو ٛوٍٓؿم ئلى أبهاص مدؿاوٍت ؾىٗ ٛل واخض ة  mc1خؿب اإلآُاؽ ووسجل نلُه الُٓم
جدضًض اإلآُاؽ اإلاىاؾب  :الٓانضة = أٖبر ُْمت ÷ نلى ؾى ٛاإلادىع ( يالبا الؿى10 ٛؾيخمتر)
جمثُل اإلاهؿُاث في اإلابُان وعؾم أنمضة ًدىاؾب ؾىلها مو الُٓم الهضصًت للمخًحراث وحؿاوي ؾم ٚألانمضة وهُـ اإلاؿاَت
الُاضلت بحن نمى ص وأزغ .
وغو نىاضغ اإلابُان ألاؾاؾُت ( مُٓاؽ /الىخضة ؤلاخطاةُت  /الهىىان  /اإلاُخاح  /اإلاطضع )
جؿبُٔ :الىزُٓت  :اإلاباصالث الخجاعٍت لبهؼ الٓىي الاْخطاصًت في الهالم ؾىت  ( 2013بملُاع صوالع )
الٓىي الاْخطاصًت

ُْمت اإلاباصالث الخجاعٍت

الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت

3909

َغوؿا

1261

الُابان

1548

الطحن

4159

ٖىعٍا الجىىبُت

1076

البراػٍل

492
Organisation Commerce 2014

اإلاباصالث الخجاعٍت لبهؼ الٓىي الاْخطاصًت في الهالم ؾىت  ( 2013بملُاع صوالع )
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

البرازيل

كوريا

الجنوبية

الصين

اليابان

فرنسا

الواليات
المتحدة

األمريكية
الؿلم  1 :ؾيخمتر =  500ملُاع صوالع
اإلاطضع Organisation Commerce 2014:

الىزُٓت :مؿاهمت الٓؿاناث الاْخطاصًت في الىاجج الضازلي ؤلاحمالي بالطحن والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ؾىت )%(2016
الضوٛ

الطحن

الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت

الٓؿاناث
الٓؿام ألاوٛ

10

1.1

الٓؿام الثاوي

43.9

19.4

الٓؿام الثالث

46.1

9.5

https.//fr Wikipédia .org/wiki/ Economie – des Etats-Unis
https.//fr Wikipédia .org/wiki/ Economie –de- la République- populaire – de- chaine
مؿاهمت الٓؿاناث الاْخطاصًت في الىاجج الضازلي ؤلاحمالي بالطحن والىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ؾىت (%)2016
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اإلآُاؽ  1 :ؾيخمتر = 10 %
https.//fr Wikipédia .org/wiki/ Economie – des Etats-Unis
https.//fr Wikipédia .org/wiki/ Economie –de- la République- populaire – de- chaine
اإلاسؿـ الٓؿا ي
 وقُُخه :مٓاعهت نضة نىاضغ مً هُـ الكاهغة /ابغاػ جؿىع الكاهغة ٖما وُُٖا
 شغوؽ ازخُاعه :وحض مهؿُاث اخطاةُت طاث وؿب مئىٍت مجمىنها ٌؿاوي 100%
زؿىاث ؤلاهجاػ
 جدىٍل اليؿب اإلائىٍت ئلى صعحاث باجبام الهملُاث الخؿابُت الخالُت :
 في اإلاسؿـ الضاةغي :غغب اليؿبت في 3.6
 في اإلاسؿـ هطِ صاةغي  :غغب اليؿبت في 1.8
 في خالت جىَغ أعْام مؿلٓت هؿبٔ الٓانضة الخالُت:
 الخطُظ الجؼتي مٓؿىم نلى الخطُظ ؤلاحمالي مػغوب في اإلااةت زم هدى ٛاليؿب ئلى صعحاث
 جمثُل الضعحاث باإلاىٓلت صازل الغؾم مً زال ٛوغهها بالشٙل الصخُذ نلى شهاناث اإلابُان الضاةغي أوالىطِ الضاةغي
 ج٘خب صازل اإلابُان هُـ اليؿب اإلائىٍت اإلاىحىصة في الجضو ٛؤلاخطاتي بهض ؤلاهجاػ
 وغو نىاضغ اإلابُان ألاؾاؾُت ( مُٓاؽ /الىخضة ؤلاخطاةُت  /الهىىان  /اإلاُخاح  /اإلاطضع )

جؿبُٔ
الخىػَو الٓؿا ي الؾدثماعاث الخاعحُت اإلاباشغة ألامغٍُ٘ت

9%
بترول
صناعة
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ثجارة
خدمات أخرى
قطاع مالي وثأمين
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