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علم ـ عمل ـ إخالص

اٌغّٛٙس٠خ اٌغضائش٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خ اٌشؼج١خ
ٚصاسح اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ٟاٌجؾش اٌؼٍّٟ
عبِؼخ عؼذ دؽٍت ،اٌجٍ١ذح
وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإللزظبد٠خ ٚػٍ َٛاٌزغ١١ش
اٌٍّزم ٝاٌٛؽٕ ٟاألٚي ؽٛي األلزظبد اٌغضائش ٞف ٟاألٌف١خ اٌضبٔ١خ
ِذاخٍخ األعزبر : ٓ٠عٍط ٟغبٌُ  /ثٓ ِٕظٛس ػجذ هللا
اٌٙبرف اٌشخظ043-27-90-61 : ٟ
عبِؼخ أث ٟثىش ثٍمب٠ذ رٍّغبْ
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وٍ١خ اٌؼٍ َٛاإللزظبد٠خ ٚػٍ َٛاٌزغ١١ش
٘برف  /فبوظ اٌىٍ١خ 043-21-21-66 :
اٌّؾٛس اٌّخزبس :اٌزىبًِ ٚاٌزؼب ْٚاإللٍ ٚ ّٟ١اإلٔذِبط اإللزظبد ٞاٌؼبٌّٟ
ػٕٛاْ اٌّذاخٍخ :ئشىبٌ١خ رطٛس ِف َٛٙاٌزؼب ْٚاٌذ.ٌٟٚ

ِمذِخ :
ِمبثً الزظبد٠بد دٚي اٌشّبي ،اٌّظٕؼخ ِٕز صِٓ ؽ ٚ ً٠ٛراد دخً ِشرفغ ٕ٘ ،بن
دٚي اٌغٕٛة أ ٓ٠اٌظٕبػخ ألً رطٛسا  ٚدخً اٌفشد فٙ١ب ِٕخفغ ٘ ،زٖ اٌّؼبدٌخ رؼزجش
ِٕز أِذ ؽ ِٓ ً٠ٛاٌّغٍّبد .
أِبَ ٘زٖ اٌٛػؼ١خ اٌز ٟرزّضً ف ٟاٌالِغبٚاح ف ٟرٛص٠غ اٌضٛسح اٌّبد٠خ ػٍِ ٝغزٜٛ
اٌىشح األسػ١خ  ،وبْ اٌزؼب ْٚث٘ ٓ١بر ٓ١اٌّغّٛػز٠ ٓ١م َٛػٍ ٝأعبط ِغبػذاد ِبٌ١خ
 ٚرمٕ١خ ف ٟئؽبس اٌؼاللبد ث ٓ١اٌذٚي اٌغٕ١خ  ٚاٌذٚي اٌفم١شح .
ِٕز ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌؼبٌّ١خ اٌضبٔ١خ  ٚثذا٠خ اٌؾشة اٌجبسدح وبْ ٕ٘بن شّبٌDeux " ٓ١١
٠ "Nordزٕبفغبْ ثشذح العزمطبة دٚي اٌغٕٛة اٌز ٟوبْ ِؼظّٙب ؽذ٠ضخ االعزمالي .
فبٌزؼب ْٚثٙزا اٌّف َٛٙوبْ ٠زّ١ض ثزؾم١ك أثؼبد ئعزشار١غ١خ غبٌجب ِب رٛظف فٔ ٗ١ظش٠بد
الزظبد٠خ رّٕ٠ٛخ رٕزٌّٙ ٟزا اٌز١بس أ ٚراٌه ؽ١ش وبٔذ اٌذٚي إٌبِ١خ رغزف١ذ ِٓ ٘زا
اٌظشاع اإل٠ذٌٛٛ٠ع. ٟ
ٚاٌّغبػذح ِٓ أعً اٌزّٕ١خ وبٔذ رشرىض أعبعب ػٍ ٝاٌشثبؽ اٌغ١بع ( ٟاالٔزّبء اٌغ١بعٟ
)  .ئال أْ االعزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌظشٚف اٌذ١ٌٚخ ٌُ رؼُ عّ١غ اٌذٚي إٌبِ١خ  ٚ ،ػٍٚ ٝعٗ
اٌخظٛص دٚي شّبي ئفش٠م١ب  ،ؽ١ش ثم١ذ ؽج١غخ اٌزخٍف اٌّزّضً ف ٟرشاعغ ِغز٠ٛبد
اإلٔزبط اٌضساػ ٚ ٟاٌظٕبػ ، ٟأخفبع اٌذخً اٌفشدٚ ، ٞاعزّشاس اٌزجؼ١خ ثأشىبٌٙب
اٌّزؼذدح  :اٌّبٌ١خ  ،اٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزغبس٠خ  ٚ .لذ رغججذ ٘زٖ اٌظٛا٘ش االلزظبد٠خ فٟ
رىش٠ظ رزثزة االعزمشاس اٌغ١بعٚ ٟاالعزّبػٚ ٟاألِٕ. ٟ
ٚػٍ ٗ١فارا وبٔذ ٘زٖ اٌذٚي لذ فشٍذ ف ٟرؾم١ك اٌزّٕ١خ ف ٟظً اٌّؼط١بد اٌذ١ٌٚخ
اٌغبثمخ اٌزوش  ،فّب ٘ ٟاعزؼذادرٙب  ٚئِىبٔ١برٙب اٌّبد٠خ  ٚاٌجشش٠خ اٌز ٟرإٍ٘ٙب ٌٍزألٍُ ِغ
أفبق اٌّف َٛٙاٌغذ٠ذ ٌٍزؼب ، ْٚإٌّجضك ػٓ األؽبد٠خ اٌمطج١خ اٌز ٟرؼًّ ٚفك آٌ١بد
الزظبد اٌغٛق ٌزؾم١ك ِظبٌؼ ِشزشوخ ؟

٠ٚجذ ٚأْ اٌغضائش  ٟ٘ ٚرغؼ ٝئٌ ٝرجٕٔ ٟظبَ رّٕ ٞٛعذ٠ذ ِخبٌف ٌّب ؽجمزٗ ِٕز أوضش
ِٓ صالص ٓ١عٕخ ف ٟؽبعخ ِبعخ أوضش ِٓ أٚ ٞلذ ِؼ ٝئٌ ٝرفؼ ً١رىزً اٌّغشة اٌؼشثٟ
ثبػزجبس اإلؽبس اٌغ ٛ١الزظبد ٚ ٞاالِزذاد اٌطج١ؼٚ ٟاٌجشش ٚ ٞاٌؾؼبس ٞاٌز٠ ٞز١ؼ ٌٙب
لبػذح االٔطالق ف ٟئؽبس أذِبط أفم ٟاٌزٛ٠ ٞفش ٌٙب فشطخ االٔذِبط اٌذ ٌٟٚاٌؼّٛدٞ
األِضً .
ِب اٌّمظٛد ثبٌزؼبًِ اٌذ ٌٟٚ؟ اٌزؼب ٛ٘ ْٚرؾشن عّبػٌ ٟألؽشاف اٌذ١ٌٚخ اٌّؼٕ١خ ثٗ ،
فٙزا اٌشؼٛس اٌغّبػ٠ ٟفزشع ػّٕ١ب ٚعٛد اعزؼذاد  ٚاسادح  ٚسغجخ ٚلذسح ِٓ
اٌفبػٍ ٓ١ثشىً عذِٕ ٚ ٞغغُ ٠غ ًٙاٌزذخً ف ٟاٌؾ١بح االلزظبد٠خ ٌٍذٚي اٌّشرجطخ ثٙزا
اٌزؼبٌ ٚ . ْٚؼً ٘زٖ اٌّجبدساد اٌّزؼذدح األؽشاف أ ٚاٌضٕبئ١خ ٠ؼّٓ رؾم١ك ؽمٛق
ِزغب٠ٚخ ٌىً األؽشاف .
ئال أْ اٌزؼب ْٚف ٟغبٌت األؽ١بْ  ٚ ،وّب أصجزٗ اٌٛالغ ف ٟاٌؼاللبد االلزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ لذ
اسرجؾ ثّف َٛٙآخش ػٕذِب ٠زؼٍك األِش  .ثٕشٛء اٌؼاللخ ث ٓ١اٌذٚي اٌّزمذِخ ٚاٌذٚي إٌبِ١خ
أِ ٚب لذ ٠ؼجش ػٕٗ ثبٌؼاللخ شّبي عٕٛة  ،ؽ١ش رّ١ض ٘زا اٌٛالغ ثظب٘شح رٕط ٞٛػٍٝ
رٛص٠غ ال ِزىبفئ ٌٍضشٚاد االلزظبد٠خ ؛ ٚػٍ ٗ١فبٌزؼب٠ ْٚظٙش ئرا ِٓ خالي أعغٗ
إٌظش٠خ  ٚاألدث١بد االلزظبد٠خ  ٚاإل٠ذٌٛٛ٠ع١خ ِشرجطب اسرجبؽب ِجبششا ثم ُ١اٌزؼبِٓ
اٌذ. ٌٟٚ
-I

ظشٚف ظٛٙس اٌزؼب ْٚاٌذ : ٌٟٚرغّغ ِخزٍف اٌذساعبد االلزظبد٠خ اٌّٙزّخ
ثّٛػٛع اٌزؼب ْٚاٌذ ٌٟٚأْ ِفٚ َٛٙع١بعخ اٌزؼب ْٚلذ ٌٚذد ف ٟظً
ظشٚف رّ١ضد ثزظف١خ االعزؼّبس اٌمذ ُ٠اٌز ٞخؼؼذ ٌٗ ِؼظُ اٌذٚي
اٌّغّبح ؽبٌ١ب ثبٌذٚي إٌبِ١خ رفبؤال أ ٚاٌذٚي اٌّزخٍف رشبؤِب ٘ٚزا ِٓ عٙخ
أ ، ٌٝٚأِب ِٓ اٌغٙخ اٌضبٔ١خ ظٛٙس ِؼط١بد اٌؾشة اٌجبسدح اٌزٔ ٟشأد ثٓ١
اٌىزٍز ٓ١اٌششل١خ ٚاٌغشث١خ ٚاٌز ٟأػبدد رشر١ت اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ِٓ عذ٠ذ
ِغزؼٍّخ ف ٟرٌه اٌزؼب ْٚوأؽذ األعبٌ١ت ٌزؾم١ك أ٘ذاف اعزشار١غ١خ ٌىً

ِؼغىش ٌ ٚؼً ٘زٖ اٌٛػؼ١خ ٘ ٟاٌز ٟرغججذ ل ٟؽذٚس اٌؼذ٠ذ ِٓ
ئالٔؾشافبد ػٓ اٌم ُ١اٌغبِ١خ ٌٍزؼب. ْٚ
ّ٠ٚىٓ ئ٠ؼبػ رٌه ف ٟاٌؼٕظش ٓ٠ا٢ر:ٓ١١
 -1ئْ رظف١خ االعزؼّبس رؼش٠فب رزغٍ ٝف ٟغبٌت األؽ١بْ ف ٟفمذاْ اٌغ١طشح
اٌغ١بعخ اٌّغٍطخ ِٓ دٚي اٌّشوض ػٍ ٝدٚي اٌّؾ١ؾ
 ٚغبٌجب ِب ٕ٠غش ػٓ رٌه فمذاْ اإلِز١بصاد ٚاٌّظبٌؼ االلزظبد٠خ  ٚاٌزغبس٠خ
اٌمبئّخ ػٍٙٔ ٝت خ١شاد ٚصشٚاد اٌّغزؼّشاد اٌمذّ٠خ  ٚاألِضٍخ وض١شح فٟ
رٌه.
ٚػٍ ٗ١فبٌزؼبٚ ْٚفمب ٌٙزا اٌّزطٛس غبٌجب ِب وبْ ٠غزٕذ ٠ٚؾذد ِٓ أعً اٌؾفبظ
ػٍ ٝاٌّٛالغ االعزشار١غ١خ اٌمذّ٠خ أ ٓ٠رى ْٛع١طشح ششوبد دٚي اٌّشوض
ع١ذح اٌّٛلف ،ثً األِشلذ ٠ز٘ت ثٙب األِش ئٌ ٝأثؼذ ِٓ رٌه ؽ١ش رزذخً فٟ
األعٙضح اٌغ١بع١خ ثؼضي أ ٚرٕظ١ت سؤعبء دٚي وّب ؽظً ف ٟاٌشِ ٍٟ١غ
ششوخ ِ ٚ ، ITTب ؽذس ِإخشا ف ٟفٕض٠ٚال .
ِٓ ٕ٘ب ٔغزٕزظ أْ اٌزؼب ْٚاٌذٚي ف ٟظً ٘زٖ اٌظشٚف ِب ٘ ٛئال رىش٠ظ
اعزّشاس االعزؼّبس ٌٍذٚي إٌبِ١خ ف ٟصٛة عذ٠ذ
 -2ئْ ثشٚص ظب٘شح اٌؾشة اٌجبسدح ث ٓ١اٌىزٍز ٓ١أد ٜثبٌمطج ٓ١اٌّزظبسػٓ١
ئٌ ٝاٌجؾش ػٍ ٝأوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌؾٍفبء ِ ٚشاوض ٔفٛر ئلٍ١ّ١خ  ٚدٚي
ؽٍ١فخ رمجً ثبلبِخ لٛاػذ ػغىش٠خ ػٍ ٝأساػٙ١ب أ ٚػٍ ٝألً ئرخبد
ِٛالف اٌؾ١بد ف ٟثؼغ اٌمؼب٠ب اٌؼبدٌخ  ٚاٌز٠ ٟؼزجش فٙ١ب اٌؾ١بد رؾ١ضاٚ.
ف ٟخؼُ ٘زٖ اٌّؼط١بد اٌذ١ٌٚخ دخً ؽ١ض اٌزٕف١ذ ف ٟاٌؼاللبد
االلزظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ؽغُ وج١ش ِٓ اٌزؼب ْٚثّخزٍف أشىبٌٗ  ٚأ٘ذافٗ ،غ١ش
أٔٗ غبٌجب ِب رُ رٛص٠ؼٗ ثشىً غ١ش ِزغب ٞٚث ٓ١اٌذٚي إٌّزّ١خ ئٌ٘ ٝزا
اٌّؼغىش أ ٚران ٘ٚزا ٠زٛلف ػٍ ٝدسعخ اٌٛالء ٌٍّؼغىش .

 ٚثزٌه ّ٠ىٓ أْ ٔخٍض ئٌ ٝاٌمٛي أْ اٌزؼب ْٚأطجؼ ٠زؾذد ٚفك ئخز١بساد
اعزشار١غ١خ ػّمذ دسعذ اٌزجؼ١خ ف ٟاٌذٚي إٌبِ١خ اٌز ٟوبْ  ٍّٝ٠ػٍٙ١ب
اعزشار١غ١بد ٔٚظش٠بد رّٕ٠ٛخ ِغزٕجطخ ِٓ اٌفىش االلزظبد ٞاالشزشاو ٟأٚ
اٌٍ١جشاٌ ٟغبٌجب ِب وبٔذ ٘زٖ إٌّبرط اٌزّٕ٠ٛخ غش٠جخ ف ٟأطٌٙٛب ػٓ اٌٛالغ
ِٚزٕبلؼخ ِغ ِؼط١بد اٌذٚي إٌبِ١خ.
إن السعً وراء تحقٌق األهذاف اإلستراتٌجٌة بجمٌع الوسائل المتاحة (سٌاسٌة،
إقتصادٌة وثقافٌة) أدى بالمعسكرٌن إلى إهمال إحداث تنمٌة حقٌقٌة فً البلدان النامٌة،
بل األمر قد تعدى ذلك حٌث قد تم غض البصر فً كثٌر من األحٌان عن األنظمة
الدٌكتاتورٌة و تدعٌم النظم العسكرٌة بل أن دعاة الدٌمقراطٌة الغربٌة امتنعوا عن
تقدٌم أدنى إنتقاد لهذه األنظمة وعلى عكس ذلك إستمر تقدٌم الدعم الالزم لها ما دامت
هذه األنظمة تخدم مصالحهم و تتحالف معهم ضد المعسكر المعادي و بالتوازي مع
ذلك فإن المساعدات المالٌة و التقنٌة و الفنٌة المقدمة فً إطار التعاون غالبا ما كانت
تصرف فً غٌر أوجه محلها بل أن الظاهرة قد تنامت لتتعدى إلى إنتشار اإلختالس و
التبذٌر و إستفحال ظاهرة الرشوة .و بهذا فقد التعاون شروطه وأهدافه األساسٌة و
فعالٌة المساعدات اإلقتصادٌة مما ٌجعل التنمٌة المستدٌمة حبٌسة صراعات إدٌولوجٌة
بقٌت هذه الدول مسرحا لها أكثر من نصف قرن ،بإستثناء بعض الدول التً إستطاعت
أن تكسر هذه الدوامة و تحقق تنمٌة إٌجابٌة فً ظل هذا الصراع كما حدث فً دول
جنوب شرق آسٌا و التً تعد المنطقة الوحٌدة القادرة على اإلندماج فً ظل المعطٌات
الدولٌة الجدٌدة حٌث انتقلت حصة الدول األسٌوٌة األربعة (كورٌا الجنوبٌة ،هونكنغ،
طاٌوان ،سنغفورة) فً مجال الصادرات اإلجمالٌة من السلع المصنعة من %1335
سنة 1965م إلى  %60سنة  1990من مجمل صادرات الدول السائرة فً طرٌق
النمو.
 -IIالتعاون الدولً فً ظل المعطٌات الدولٌة الجدٌدة:

لقد تمٌزت العشرٌة األخٌرة من القرن العشرٌن بسقوط وانهٌار القطبٌة الثنائٌة،
فانهٌار اإلتحاد السوفٌاتً ساهم فً تكرٌس انفراد الوالٌات المتحدة بفرض آلٌات
صناعة اإلنصٌاع وتحولها إلى قوة علٌا تبسط ٌدها على العالم ،و ٌظهر ذلك جلٌا فً
الواقع المٌدانً حٌث أحكمت سٌطرتها على المصادر الرئٌسٌة للطاقة (النفط) بإفتعالها
لحرب الخلٌج الثانٌة ،فً ظل هذا التشكٌل الجدٌد للعالم انفردت الوالٌات المتحدة
بسٌادتها فً كافة المجاالت اإلقتصادٌة و المالٌة و التجارٌة ،وضربت اإلنتماءات
الحضارٌة األخرى فً المقتل.
فً غمرة هذه األحداث برز مفهوم العولمة لتوحٌد القٌم و التصورات واختراق الحدود
و تقلٌص السٌادة الوطنٌة ،فالمال و التكنولوجٌا و القوة كلها أصبحت وسائل لتحقٌق
بنى إدٌولوجٌة وثقافٌة موحدة إٌدانا بمٌالد حضارة واحدة للعالم مما ٌضفى على
العولمة صفة النمطٌة الواحدة واألسلوب الواحد والنظرة الواحدة لإلنسان والحٌاة وهً
نظرة المنتصر السٌد الذي ٌحكم سٌطرته على العالم باسمه ولصالحه .
إن الخالصة األساسٌة مما سبق تنحو إلى أن العولمة و السٌادة تبدوان متقابلتٌن فال
تتحقق إحداهما إال بإلغاء األخرى فدور الدولة القطرٌة أخد ٌتضاءل مع العولمة
الحدٌثة وبالفعل نحن الٌوم أمام دولة مقٌدة فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة فعلى سبٌل المثال
السٌاسة المالٌة والنقدٌة واإلقتصادٌة ككل نتأثر بدور وحركة الشركات العابرة
للقرارات ،كذلك تنقل األموال إلكترونٌا أصبح ٌولد أزمات فجائٌة كما حدث لدول
جنوب شرق آسٌا التً تتحول بسرعة هائلة إلى نمور من ورق.
إن هذه المخاطرة المحدقة التً أصبحت تهدد وجود الدول منفردة دفع كثٌر من
الباحثٌن والمفكرٌن والسٌاسٌٌن إلى تشجٌع فتح مجال جدٌد لتشكٌل العالم كرد فعل
تجلى فً ظهور تكتالت إقلٌمٌة فاإلتحاد األوربً والٌبان ٌحاوالن فرض أنفسهما
كأقطاب جدٌدة باإلضافة إلى ارتسام مالمح جدٌدة لتشكٌل تكتالت جهوٌة أخرى والتً
ٌتوقع أن تلعب دورا هاما فً تحدٌد معالم النظام العالمً الجدٌد ،فموقع الظاهرة
اإلقلٌمٌة من النظام أصبح ٌتمٌز بأهمٌة قصوى بفعل هامش التحرك والمبادرة المبنٌة

على الموقع الجماعً ،لتلبٌة إحتٌاجاتها وحل مشاكلها حٌث ٌعجز الموقع اإلنفرادي
لدولة واحدة.
فً خضم هذه المعطٌات نشأ التعاون متعدد األطراف بفعل نقله نوعٌة تعتمد على
التعامل الذي ٌتم من خالل وبٌن وعبر المجموعات اإلقلٌمٌة.
فإذا كان التعاون الدولً اعتمد فً السابق على مسألة المساعدات بشكل أساسً ،فإن
األوضاع الراهنة تحتم إعطاء األسبقٌة للتعاون التجاري و المالً المتعدد األطراف،
والتعاون اإلقلٌمً والمبادرات الالمركزٌة ،وكل هذا ٌستدعى إعادة بناء مؤسسات
حكومٌة ( )Institution Etatiqueمكلفة بالتعاون واإلشراق علٌه؛ إذا أن األمر ال
ٌتوقف على مدى السلطات واإلختصاصات الممنوحة للتكتل اإلقلٌمً بقدر ما ٌتوقف
على إتجاه إرادة وحرص الدول األعضاء نحو تدعٌم عملٌة التعاون و ترقٌتها لتشمل
جمٌع مٌادٌن الحٌاة (اإلقتصادٌة والثقافٌة )...
فً ضوء هذا التحلٌل و إذا كانت الدول المتقدمة تسعى إلى بناء التكتالت و هً قوٌة
منفردة فالدول النامٌة أولى و أجدر بالسعً بكل ما أوتٌت من وسائل إلنشاءه مثل هذه
التكتالت .خاصة إذا علمنا أن الدول النامٌة بعد ظهور القطبٌة األحادٌة وظهور
ترتٌبات جدٌدة ألوضاع العالم أصبحت تواجه مشكلتٌن رئٌسٌتٌن :
 -1إنخفاض أسعار المواد األولٌة (بقاء أسعار المواد األولٌة فً مستوٌات متدنٌة)
علما أن هذه المواد األولٌة تعتبر المصدر الرئٌسً من المداخٌل من العملة
الصعبة ،ولعل العملٌة أخطر بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث التً لم تتوصل
إلى تنوٌع صادراتها.
 -2إتجاه المساعدات العمومٌة التً تقدمها الدول المتقدمة للدول النامٌة نحو
اإلنخفاض لغٌاب الحافز اإلدٌولوجً و السٌاسً.
و إذا علمنا أٌضا أنه من ضمن  53دولة األقل نموا فً العالم و التً ٌتقاضى فٌها
الفرد أقل من ٌ $ 1ومٌا 36 ،دولة منها توجد فً إفرٌقٌا ،معظمها تتخبط فً مشاكل
عدٌدة نذكر منهاعل سبٌل المثال :

 -1الدخل المنخفض.
 -2كبر حجم المدٌونٌة الخارجٌة (أكثر من  400ملٌار دوالر أمرٌكً و هً فً
معظمها دٌون عمومٌة أقترضت بهدف إحداث التنمٌة).
 -3النمو الدٌمغرافً المرتفع.
 -4الصراعات السٌاسٌة و التً تشكل هذه الدول مسرحا خصبا لها.
 -IIIشروط وأهداف التعاون الدولي بالمفهوم الجديد:
كل هذه العوامل تدفع بالدول النامٌة إلى تغٌٌرا لمنهج التنموي والتعامل مع المعطٌات
الدولٌة الجدٌدة وال ٌخفى على احد أن التعاون كمبادرات دولٌة قد تكٌف مع المعطٌات
الراهنة فالدول المتقدمة أصبحت تربط قٌامها للتعاون بضرورة توفر الشروط التالٌة:
شروط تعاون شمال جنوب:
-1تحقٌق الدٌمقراطٌة التً تضمن التداول على السلطة وتكون أداة للمراقبة الشعبٌة
مما ٌؤدى إلى االستقرار السٌاسً وتوفٌر األمن.
-2احترام حقوق اإلنسان وترقٌتها بشكل ٌضمن كرامة اإلنسان فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة
-3إٌجاد مؤسسات كفأة تمنح لها صالحٌات واسعة لمراقبة وأوجه واستعماالت المال
العام والذي غالبا ما ٌهدر بطرق غٌر رشٌدة.
-4إعادة التوازنات االقتصادٌة الكبرى حٌث سبق وان طبقت مجموعة كبٌرة من الدول
ما ٌعرف ببرنامج التكٌٌف الهٌكلً تحت إشراف صندوق النقد الدولً.
-5فتح االسواق المحلٌة للمنتجات االجنبٌة.
-6توفٌر الشروط الضرورٌة لالستثمارات االجنبٌة وتشجٌع القطاع الخاص.

األ٘ذاف اٌغذ٠ذح ٌٍزؼب: ْٚ

٠ -1ؾمك اٌزؼب ْٚاٌذِ ٌٟٚظذسا سئ١غ١ب ٌزؼض٠ض اٌزغبسح  ٚاالعزضّبس  ٚاٌىفبءح
االلزظبد٠خ ِٓ خالي رط٠ٛش آٌ١بد اٌزٕبفغ١خ االلزظبد٠خ اٌّزّضٍخ ف ٟرٛف١ش ِٕزٛط رٚ
عٛدح ػبٌ١خ  ٚأعؼبس ِٕخفؼخ  ٚوّ١بد وج١شح
 -2اٌمؼبء ػٍ ٝظب٘شح اٌٙغشح ثغّ١غ أشىبٌٙب ِٓ خالي رٛف١ش اٌظشٚف اعزّبػ١خ
ِالئّخ ٌٍؼ١ش اٌىش ُ٠ف ٟثٍذاْ إٌبِ١خ
ِ -3ؾبسثخ اٌغشّ٠خ إٌّظّخ ٌزٛف١ش أعٛاء إِٓخ .
 -4اٌمؼبء ػٍ ٝاألعٛاق اٌّٛاص٠خ  ٚااللزظبد غ١ش اٌشعّ ٚ ، ٟاٌّزبعشح ف ٟاٌّخذاد
 ٚرج١١غ األِٛاي .
-5اإلشزشان فٚ ٟػغ ثشٔبِظ ٌٍؾفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ  ٚرخف١غ دسعبد اٌزٍٛس .
اعزٕبدا ئٌ ٝاٌششٚؽ  ٚاأل٘ذاف اٌّزوٛسح عبثمب ٠زؼؼ ٌٕب أْ اٌزؼب ْٚاٌذ٠ ٌُ ٌٟٚؼذ
٠مزظش ػٍ ٝاٌّغبػذاد إٌمذ٠خ  ٚاٌّبٌ١خ فؾغت ثً ٠زؼذ ٜئٌ ٝاٌّغبّ٘خ اٌّجبششح فٟ
اٌؾ١بح االلزظبد٠خ ِٓ خالي اعزضّبس اٌّجبشش اٌز٠ ٞغؼً اٌذٚي اٌّزمذِخ ؽشفب ف ٟػٍّ١خ
رط٠ٛش إٌّزٛط  ٚاٌخذِخ ػٍ ٝلذَ اٌّغبٚاح ثشىً ٠ؼّٓ اٌزغب ٞٚف ٟاٌؾمٛق وّب
أششٔب ئٌ ٗ١ف ٟرؼش٠ف اٌزؼب ْٚاٌذٌ ٚ ٌٟٚؼٍٗ ِٓ ٔبفٍخ اٌمٛي أْ اٌششاوخ األٚس-ٚ
ِزٛعط١خ رٕذسط ف٘ ٟزا اٌغ١بق .
 ٚخالطخ ٌّب رُ ِؼبٌغزٗ أطجؼ اٌزؼب ْٚاٌذٌ ٚ ٌٟٚى٠ ٟؾمك األ٘ذاف اٌّشعٛح ِٕٗ فٟ
رؾم١ك اٌزّٕ١خ اٌّغزذّ٠خ ٕ٠جغ ٌٗ ٟأْ ٠مزشْ ثبٌغٛٙد اٌزار١خ ٌٍجٍذاْ اٌّؼٕ١خ  ٚؽغت
اٌ١ٙئبد اٌذ١ٌٚخ ال ّ٠ىٓ رؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف ئال ئرا أخزد اٌجٍذاْ إٌبِ١خ ثٕفغٙب صِبَ
األِٛس ٚئْ وبْ رٌه ثّشبسوخ فبػٍ ٓ١آخش ،ٓ٠غ١ش أْ ٔمً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزؾ٠ٛالد
اٌّبٌ١خ ثبرغبٖ ثٍذاْ اٌغٕٛة ٠جم ٝاٌٛعبئً األعبع١خ ٌّجبششح اٌزّٕ١خ اٌّغزذّ٠خ٠ٚ ،جذٚ
دػُ اٌّغبػذح اٌز٠ ٟمذِٙب اٌفبػٍ ْٛاٌّخزٍف ْٛفِ ٟغبي اٌزؼب ِٓ ْٚأعً اٌزّٕ١خ األوضش
ئٌؾبؽب ِٓ ر ٞلجً أوبْ رٌه اٌذػُ ٔٛػ١ب أَ وّ١ب  ٚأخ١شا رجذ ٚلؼ١خ ئٌغبء اٌّذ١ٔٛ٠خ
اٌخبسع١خ ؽغش اٌضا٠ٚخ اٌز٠ ٟجٕ ٝػٍٙ١ب ٔغبػ اٌزؼب ْٚاٌذ.ٌٟٚ
المراجع

-1ػجذاٌمبدس وبش١١شٔ ،ؾ ٛرٕظ ُ١الزظبد ٞد ٌٟٚعذ٠ذ ِٓ ِٕظٛس اٌذٚي إٌبِ١خ،دٛ٠اْ
اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ اٌغضائش ،اٌطجؼخ األ.1995 ٌٝٚ
-2ؽغٓ ؽٕف ،ٟطبدق عالي اٌؼظُِ ،ب اٌؼٌّٛخ ،داس اٌفىش اٌّؼبطش ،ث١شٚد اٌطجؼخ
اٌضبٔ١خ .2000
 -3فزؾ٠ ٟىٓ ،ساِض ؽٕجٛس ،اٌؼٌّٛخ ِ ٚغزمجً اٌؼبٌُ االعالِِ ،ٟإعغخ اٌشعبٌخ،
ث١شٚد ،اٌطجؼخ اال.2000 ٌٝٚ
ِ -4ظطف ٝعالِخ ؽغ ،ٓ١إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ،اٌذاس اٌغبِؼ١خ ،ث١شٚد ،اٌطجؼخ اال،ٌٝٚ
ثذ ْٚربس٠خ..
 -5اٌزؾذ٠بد االلزظبد٠خ ٌٍؼبٌُ اٌؼشث ٟفِٛ ٟاعٙخ اٌزىزالد اٌذ١ٌٚخ ،اػّبي اٌّإرّش
اٌذ ٌٟٚاٌضبٌشِ ،شوض اٌذساعبد اٌؼشث ٟاألٚسٚث 9 ِٓ ٟئٌٕ٠ 11 ٝب٠ش  ،1995دث،ٟ
االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح .
 -6اٌزّٚ ً٠ٛاٌزّٕ١خ ،اٌؼذد د٠غّجش  ،2001اٌؼٌّٛخ  ٚافش٠م١ب.
-7اٌّإرّش اٌٛصاس ٞاألٚسث ٟاٌّزٛعط ٟاٌضبٔ ،ٟاٌششاوخ االٚس ِٚزٛعط١خِ ،بٌطب 15
 16 ٚافش.1998 ً٠

