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    ملخصملخصملخصملخص

وحيلل الوظائف الرئيسـية لنظام احلومكة العاملية و براعته احملمتf انطالقا  ،"احلومكة العاملية"املقال املقار`ت النظرية لتفسري مفهوم  يصف هذا     

نواع االٔ  دراسة حول ؤلفونامل كام قدم .فضال عن سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من قبل مجموعة لشـبونة ،من ٔاعامل جلنة احلومكة العاملية

    أالملانيةالفكريتني  رسـتنئافاكر تنمتي ٕاىل املد استنادا عىل بني الكيا�ت غري املتجانسة للنظام املؤسسايت العاملي  التفاعل املؤسيسالرئيسـية من 

 .مع اقرتاح العبهيا أالساسـيني العامليةالعامليةالعامليةالعامليةملأسسة ممزية للتمنية �قتصادية ملأسسة ممزية للتمنية �قتصادية ملأسسة ممزية للتمنية �قتصادية ملأسسة ممزية للتمنية �قتصادية منوذج نظري منوذج نظري منوذج نظري منوذج نظري     بناءبناءبناءبناء تتجه حنو ؤلفنيبصفة عامة فٕان نظرة امل.  و أالمريكية

    ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

سسة التمنية العوملة، احلومكة العاملية، سيناريوهات التمنية العاملية، مؤسسات احلومكة العاملية، ٔانواع التفاعل املؤسسايت، ال¡ذج النظرية ملأ 

  . ، الشـباكت العابرة للحدود، تاكمل امجلعيات، البنية التحتية العامليةرمسيةال غريالسلطة �قتصادية العاملية، مراكز 

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ٕاىل التحوالت  -)1648(اليت تعود ٕاىل نظام واسـتفاليا  -معليات العوملة لتطوير  قامئةاحلومكة الو مناذج لحة لتعديل مفاهمي املاجة احل تعود         

ٔاوال و قبل لك شئ مع تطور املوجة  مرتبطو ذ´ ؛بداية القرن الواحد و العرشين ويف الربع أالخري من القرن العرشين اجلذرية يف �قتصاد العاملي 

زÄدة �سـتقاللية و التأثري املتبادل للبÂان ( اكن ذ´ جنبا ٕاىل جنب مع نتاجئها �جيابية الواحضة  ،2)ٕاىل الوقت احلايل 1980من ( الرابعة للعوملة 

،اÆور املتنايم للمعلومات وتكنولوجيات االتصال مع تطور العالقات �قتصادية اÆولية، ٕادخال �بتاكرات  ساس التقسـمي اÆويل للعملعىل أ 

جÌعية و �  ، مما ٔاحدث عددا من التناقضات �قتصادية  )التكنولوجية يف احلياة  اليومية لٔالفراد، الزÄدة يف مكية نقل الراكب، السلع و البضائع 
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و بقية العامل، �سـتقطاب   «the golden billion»"املليار اçهيب" التناقض فä بني (  عىل املسـتويني مابني اÆواليت و فوق الوطين

 ...).، تزايد الهوة التكنولوجية بني البÂان�جÌعي، الرتامك الرٔاساميل يف املراكز املالية الكربى

و التكنولوجية للشـباكت عرب  �قتصادية إالماكنياتاملنظامت اÆولية، تقوية ٔامهية تاكمل امجلعيات و  سـيادة اÆوï تزايدرافق معلية تآلك      

ٕاىل املؤسسات العاملية و  تسـيرييةسلطهتا ال  من مع نشوء املشالك املتعلقة `لسـيطرة عىل ٔاعاملها، تفويض اÆول الوطنية لبعض ذ´ ، تزامناحلدود 

منوذج النظام العاملي الواسـتفايل القامئ عىل مركزية اÆوï قد عفا عنه الزمن، و ثبتت احلاجة خللق قاعدة ٔان اكن دليال عىل حقيقة  ،إالقلميية

 .مؤسساتية من شأهنا ٔان تتوافق مع النظام �قتصادي العاملي

و يف نفس )    standardisation(التوحيد  ؛ت العامة حنو العامليةالسـنوات امخلس عرشة املاضية، مع أالخذ بعني �عتبار التوöا يف    

جعل خمتلف املدارس  ،الوقت التنويع يف ٔادوات التسـيري املسـتخدمة من قبل الالعبني يف النظام �قتصادي العاملي لتقوية العالقات اÆولية

و سيناريوهات مقبوï ملسـتقبل التمنية  لتشارك يف معلية خلق مفاهميالفكرية ، املنظامت غري احلكومية و احلكومية اÆولية تقوم مبحاوالت 

 .�قتصادية العاملية

، التفاعل املؤسسايت مابني يف العديد من أالوراق التحليلية، سواًء أالحباث أالجنبية ٔاو الوطنية مت تكريس اÆراسة حول معليات العوملة        

احلكومة : " من بيهنا. إالجراءات عىل املسـتوى اÆويل و اسـتخدام عدد من التصنيفات و املفاهمي اجلديدةاÆواليت،إالدارة اÆولية، التنسـيق يف 

" ، "املنظامت اÆولية من النوع العاملي"   ، "الثالوث"، " عامل النخبة" ، "التاكمل العاملي" ، "حومكة عاملية بدون حكومة عاملية" ، "العاملية

املؤسسات العاملية ، ٕاال ٔانه  اتعىل الرمغ من التنوع الكبري يف تعريف .اخل"...احلكومة �فرتاضية" و " متع املدين العامليا� " ، "الكيا�ت الشـبكية

املصاحل �قتصادية الوطنية و عمل عىل خترجي سيناريوهات لتطوير مسـتقبل احلومكة العاملية ، حتقيق التوازن بني البد ٔان تتشارك مجيعها يف �ام ت

  .لتنظمي العالقات �قتصادية بني املشاركني يف العالقات �قتصادية اÆوليةخلق آلية فوق وطنية فعاï و موثوقة 

ة عاملية متعدد املعارص، جيب ٕانشاء نظام حومك فٕان العامل الرئييس لضامن أالداء الفعال للنظام املؤسسايت �قتصادي العاملي حسب رٔاي املؤلفني،

  .املسـتوÄت �ٓلية عاملية حلل املشالك �جÌعية، املالية و �قتصادية املعقدة يف العالقات اÆولية

    املقار`ت النظرية لتفسري جوهر و مضامني مفهوم احلومكة العامليةاملقار`ت النظرية لتفسري جوهر و مضامني مفهوم احلومكة العامليةاملقار`ت النظرية لتفسري جوهر و مضامني مفهوم احلومكة العامليةاملقار`ت النظرية لتفسري جوهر و مضامني مفهوم احلومكة العاملية

 The"و زمالئه من جلنة احلومكة العاملية  ))))V.V.V.V.BBBBrandtrandtrandtrandt((((براندت براندت براندت براندت لالسـتخدام العام من قبل " احلومكة العاملية " تقدمي مصطلح   مت      

Commission on Global Governance (CGG) " مبساعدة من منظمة أالمم املتحدة و تتألف من مثانية و  1992، اليت تأسست سـنة

القوى اÆافعة  يف تحليلال كشف و ال هو  الهدف أالسايس من تأسيس هذه املؤسسة اÆوليةاكن . ممثال من  خمتلف بÂان العامل) 28(عرشون 

منذجة بنية النظام العاملي مبا يتوافق و العمليات العاملية املعارصة و ٕاعداد التوصيات فä  ،التقيمي و التنبؤ بتطور معليات العوملة لالقتصاد العاملي،

  . يتعلق بتحسني النظام العاملي
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 و غري الرمسية  من طرف الكيا�ت السـياسـية و �جÌعية الرمسية  ٕاداري،، مبعناها الواسع، تعرف عىل ٔاهنا السـيطرة عىل موضوع احلومكةاحلومكةاحلومكةاحلومكة    

ٕاطار  ننشاط هادف معين `لسـيطرة عىل معليات معينة بغرض حتقيق أالهداف املسطرة و اليت تقع مض ؛`لقوة المتالكهم سلطات معينة

عىل العموم، فä يتعلق مبصطلح احلومكة العاملية  .اçي حيافظ عىل هيلكه التنظميي و يوفر نشاطه املعتاد ،نظام تنظميي ما وظيفة مؤسسايت معني؛

حماوالت مسـمترة ٔاو  (التأثري ، ميكن ٔان يتقاطع ٔاو مياثل العديد من اللكامت اليت لها مضامني متشاهبة، عىل وجه اخلصوصيف أالوساط العلمية، 

شلك من التحول اجلزيئ جلوانب معينة ملوضوع ما، عىل ٔاساس ( التبسـيط،  )جلوانب معينة حول موضوع ماهادف ال لتكيف ا منمتقطعة 

ملنع التمنية الفوضوية للعمليات العاملية  اسـتخدام موارد طرف واحد ٔاو العديد من املشرتكني( ، السـيطرة) العالقات متعددة أالطراف ٔاو الثنائية

ن أالجانب مفهوم وربط الباحث .)وضع موضوع يتبع معايري و قواعد حمددة ٕاعادة ترتيب عالقات معينة ٔاو العالقات عىل ٔاساس( نظمي و الت  )واحمللية

ممارسة سلطات معينة من جانب  و ٔاخريا،مع معلية التنظمي عىل املسـتوى اÆويل، التنسـيق مابني اÆواليت لٕالجراءات السـياسـية " احلومكة العامليةاحلومكة العامليةاحلومكة العامليةاحلومكة العاملية"

 . املؤسسات اÆولية و ٕادارة التدفق املايل يف البيئة �قتصادية العاملية

يف أالوساط  يرتبط ٔاصل هذا املصطلح مع املقار`ت النظرية املؤسساتية و الواقعية يف تشكي&، ٔاين ٔاصبح موضوعا للمناقشات احلية         

 . . . .JJJJ((((،ٕايكنربي ،ٕايكنربي ،ٕايكنربي ،ٕايكنربي ) ) ) ) RRRR. Gilpin. Gilpin. Gilpin. Gilpin((((    ، ، ، ، غغغغيلبنييلبنييلبنييلبني))))P. AronP. AronP. AronP. Aron((((آرون آرون آرون آرون `لنسـبة للواقعيني ميثلهم  .س عرش املاضيةيف السـنوات امخل العلمية الغربية

IkenburryIkenburryIkenburryIkenburry ( ( ( (وال، وال، وال، والزتزتزتزت ،    ))))K. K. K. K. WWWWoltzoltzoltzoltz(((( سين، سين، سين، سينججججر ر ر ر ،))))M. SingerM. SingerM. SingerM. Singer(((( ،يه فهم احلومكة �ٓلية ٕالزامية  ،فٕان الفكرة الرئيسـية و آخرون )compulsory 

mechanism ( ما بني ïلتحقيق النظام عىل نطاق دويل من خالل معايري رمسية و غري رمسية، واليت يمت حتديدها انطالقا من العالقة املتباد

 . ٕاماك�ت بÂاهنا املشاركة الرئيسـية

الوالÄت املتحدة أالمريكية و  -ملركزيةبعد اهنيار نظام القطبية الثنائية للنظام العاملي، و اçي اكن يتأسس عىل تعارض اثنني من القوى ا          

 :ملقاربة املؤسساتية ممثf من طرفيف املقابل جند ا ؛تعاين ٔافاكر الواقعيني من انتقادات شديدة بسبب افتقارمه ٕاىل اجلدوى،  -�حتاد السوفيايت

 . . . .OOOO((((و يونو يونو يونو يونغغغغ    ) ) ) ) M. HaasM. HaasM. HaasM. Haas((((    ، هاس، هاس، هاس، هاس))))JJJJ.... RRRRuggieuggieuggieuggie((((رورورورو6666    ، ))))A. KeohaneA. KeohaneA. KeohaneA. Keohane((((، ، ، ، ككككيوهان يوهان يوهان يوهان ))))M. M. M. M. LLLLevyevyevyevy((((    ، ليفي، ليفي، ليفي، ليفي))))JJJJ. Ikenburry. Ikenburry. Ikenburry. Ikenburry((((ٕايكنربي ٕايكنربي ٕايكنربي ٕايكنربي 

YoungYoungYoungYoung((((،،،، القواعد و املعايري اليت تنظم سلوك أالفراد ،تقرتح هذه املقاربة ربط مفهوم احلومكة العاملية مع فكرة أالنظمة . ٔاصبحت ٔاكرث شعبية .

وكذ´ مع آليات صنع القرارات املرنة اليت  ارتبطت فعالية العمليات إالدارية مع املوقف �جيايب للمشاركني يف العالقات اÆولية يف بعض أالنظمة

     فٕان املؤسسات يه الوحيدة اليت ميكهنا خلق توازن القوى بني اÆول، مبا ٔاهنا تتوفر عىل العتالت العاملية أالساسـية، وفقا لهذه املقاربة. تتضمهنا

 . سلطة صنع القرار يف مركز واحدو قادرة عىل تفادي الرصاعات اÆولية، و تفادي تزايدها ؤايضا جتنب حاالت تركزي 

، عادة ما ية مفهوم احلومكة العاملية هو يف الغالب نتيجة ٔاحباث املدارس الفكرية الغربية، و عندما ترتمج من اللغة �جنلزيية ٕاىل اللغة أالوكران       

إالدارة ترتبط  يف املتغري أالول، ،«global regulation»"التنظمي العاملي" و «global management» "إالدارة العاملية" ترتمج عىل ٔاهنا 

 )وظيفة( ٔاما املتغري الثاين، التنظمي ينظر ٕاليه كجانب معني . فردهبيئة حمك معينة ٔاو  مركز ٔاحادي القطبية عىل النحو اçي يظهر به`اليدولوجيا، 

التعريف أالخري املعمتد يؤكد  .جبهود مشرتكة للهيئات احلامكة) و ٔاخرى ةاقتصادية، مالية اجÌعي( يف معلية إالدارة، مبعىن تنظمي جماالت معل حمددة 
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نفسها ، ليس فقط عىل الصعيد  كشفقادرة عىل ) السلطات ٔاو( عىل حقيقة ٔان إالدارة  ))))OOOO. Solovyov. Solovyov. Solovyov. Solovyov((((    سولوفيوسولوفيوسولوفيوسولوفيوففففمن قبل الباحث الرويس 

حيث توجد عدة ٕاماكنيات ٕالدارة واعية من طرف ) املناطق، احلقول، أالرايض و القطاعات( `�االت اÆويل كلك، و لكن ٔايضا فä يتعلق

احلومكة " E اسـتخدام ٔاوسع من مصطلح " التنظمي العاملي" يف جمال العلوم أالوكرانية و الروسـية مفهوم . أالشخاص لبعض العمليات عرب احلدودية

املوجودة يف العامل اليوم، مبعىن اختاذ " مراكز القوى" عدد العمليات اÆولية بغض النظر عن  معىن تنظمي اسـتخدم بصفة عامة ليأخذ، "العاملية

    .من خالل اجلهود املشرتكة للمجمتع كلك إالسرتاتيجيةالقرارات 

، نفسه مضن النظرية �قتصادية املعارصةهذا املصطلح املعقد ٔان يؤسس ل خاللها اسـتطاع  اليت قصريةالزمنية الفرتة البعني �عتبار  آخذين     

حباث و التحليالت  تسـتخدم غالبا االٔ . مقاربة واحدة يف تفسري احلومكة العاملية يفتقد ٕاىلاخلطاب العاملي  ، فٕانمتعددة التخصصاتطبيعته  ٕاىل جانب

   :أالمور التالية هذا املصطلح واضعة يف اعتبارها

اليت  ، فكرة احلومكة العاملية ال تشمل فقط املؤسسات و املنظامت الرمسية))))D. HeldD. HeldD. HeldD. Held((((    لهاÆلهاÆلهاÆلهاÆتنوع الفواعل �جÌعية، و `لتايل، وفقا  -

هذه املؤسسات تضم مؤسسات اÆوï، العالقات التعاونية ما بني (يمت من خاللها خلق املعايري و القواعد للحفاظ عىل النظام العاملي

الرشاكت العاملية، احلراكت �جÌعية عرب الوطنية، املنظامت غري ( ، لكن ٔايضا املنظامت الشـبكية و جامعات الضغط)اخل...احلكومية

 ؛للكيا�ت عرب الوطنية إالسرتاتيجيةلها تأثري مبارش عىل سري النظام احلكويم و حتقيق أالهداف  )اخل...احلكومية اÆولية

E ما يربره يف ظل نفوذ املتخصصني يف تقنيات المكبيوتر،  ،حلومكة العامليةااسـتخدام مصطلح ": النخبة إالعالمية املعارصة" تشكيل  -

تطور املعلومات العاملية، النظم �جÌعية و املالية و غريها الربجميات، احملللني �قتصاديني،السامرسة و الوسطاء املاليني يف اجتاهات 

  .ات �جÌعية ذات أالمهيةمن املؤسس

ية رخي أ راسة تÆٕاىل احلاجة  ))))    N. CraigN. CraigN. CraigN. Craig(((( ككككريريريريغغغغاçي ياليق اهÌما كبريا من طرف املنظامت اÆولية،çا، يشري " احلكومة العاملية" منوذج -

، الشـباكت quasi-governmental agenciesتكوين و تطور املنظامت اÆولية، الواكالت احلكومية اÆولية و شـبه احلكومية حتدد 

 .العابرة للحدود ٔ�ولوية و رشط مسـبق لتشكيل حكومة عاملية يف املسـتقبل

عىل خمتلف  سلطة احلكومة، حيث تقرهنا اÆراسات الغربية بقدرة الهيئات احلكومية عىل التعامل مع مسائل السـياسات �جÌعية -

 ؛ إالقلميية و العاملية احمللية، الوطنية،: املسـتوÄت

ٕالدارة " احلومكة العاملية" يف هذا السـياق،يطبق مفهوم: ٔانشطة العديد من الكيا�ت �قتصادية عىل املسـتوÄت الوطنية و العاملية -

 العالقات اليت تتجاوز احلدود الوطنية،من دون إالشارة ٕاىل سـيادة اÆوï ؛

يفهم احلومكة العاملية عىل  ))))    D. D. D. D. RRRRosenauosenauosenauosenau((((    روزنوروزنوروزنوروزنوالنظام العاملي  اخلبري يف تشكيل: الفواعل اليت تنشئ نظم القواعد و املعايري الرمسية -

ٔاهنا مسـتوى جتريدي من إالرشاف عىل لك مسـتوÄت النشاط إالنساين،يضم نظاما من القواعد ٔاين حتقق أالهداف إالسرتاتيجية من 

خلق الطلب، : نشاطات احلكومة، لكن ٔايضا فواعل ٔاخرى تلجأ ٕاىل آليات أالمراحلومكة ال تشمل فقط .خالل ممارسة وظيفة الرقابة
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عىل حسب روزنو فٕان احلومكة العاملية مدمعة بنظام من القواعد . اخل...حتديد أالهداف، ٕاعداد املبادئ التوجهيية ووضع السـياسات

 ؛يظهر مبثابة املقود ميكن القادة من حتقيق ٔاهدافهم

يف هذا املعىن، يدل مفهوم احلومكة العاملية ٕاىل ٕاجاميل عدد الطرق املسـتخدمة من قبل أالفراد، املؤسسات  :اعيةٕاجراءات إالدارة امجل -

يف مسار يكون فيه إالجامع يف مقابل التباين، و حتقيق املصاحل يه معلية طويf . احلكومية و اخلاصة للتعامل مع مسائلهم املشرتكة

 ؛اMتلفة عرب اجلهود التعاونية

قرارات، و مجموعات من أالشخاص ختلق قواعد،معايري و مبادئ ال نطوي عىل ٔاي مناçي جيعل احلومكة ت : ٕاجراءات اخليار امجلاعي -

 ؛مشرتكة من السلوك عىل الساحة اÆولية

 ))))A. A. A. A. NaNaNaNajjjjamamamam((((    جنمجنمجنمجنم Boston Universityاقرتح هذا املفهوم من طرف `حث من جامعة بوسطن : حومكة عاملية بدون حكومة عاملية -

لزÄدة يف و العرشين، كنتيجة     القرن العرشين و مطلع القرن الواحد  ، فكرته الرئيسـية ٔانه يف ظل بيئة عاملية مضطربة ظهرت هناية

، الشـباكت العابرة  الرشاكت عرب الوطنية، املنظامت اÆولية احلكومية و غري احلكومية(وكثافة أالنشطة من جانب الفواعل اÆوليني عدد 

ا هتمما حمت علهيا تفويض بعض من صالحيا ،، مل يعد مبقدور اÆوï ممارسة سـيطرهتا مثل السابق عىل العمليات �قتصادية)اخل...لحدودل

يف حال �عرتاف الرمسي `لنظام املؤسيس للحومكة العاملية  من قبل .)الهيئات العاملية( ، عامليا،)السلطات احمللية(إالدارية ٕاىل ، حمليا

  ؛يف العمليات �قتصادية العاملية -عىل اختالفهم  -مجيع دول العامل ، لن توجد وظائف احلمك ،املراقبة و الرصد اMصصة للمشاركني 

تطورت قواعد اللعبة بفضل öود هيئات احلمك (وفقا ليونغ فاحلومكة العاملية تعين خلق و تطبيق االتفاقيات �جÌعية : الفعاï قواننيال -

ختصيص القواعد للمشاركني يف صنع القرار ، توفري التفاعل بني خمتلف الفواعل يف العملية خال أالساليب �جÌعية للحومكة، ٕالد

 ؛الفواعل املرتابطة من ، قادرة عىل تسوية الرصاعات،و تسهيل التفاعل يف عامل)إالدارية 

فايس فايس فايس فايس     توماستوماستوماستوماسيف حني تعجز احلكومات بصورة انفرادية عن حل مشالكها، يعتقد  :التدابري امجلاعية لفهم و حل املشالك العاملية -

(Thomas (Thomas (Thomas (Thomas WWWWeiss)eiss)eiss)eiss)    كور ور ور ور     وQكQكQكQ((((RRRR. Thakur). Thakur). Thakur). Thakur) مزجي من املؤسسات الرمسية و غري الرمسية، :" ٔانه ميكن تعريف احلومكة العاملية عىل ٔاهنا

مما جعل املصاحل عىل املسـتويني احلكويم و غري احلكويم،االٓليات، العالقات و العمليات بني اÆول، أالسواق، املواطنني و املنظامت 

 .و تسوية اخلالفات امجلاعية تتشلك عىل املسـتوى العاملي، وٕانشاء احلقوق و �لزتامات

معليات و مؤسسات رمسية و غري رمسية،نشاطاهتا " يقدم جوزيف �ي و كيوهن مفهوم احلومكة العاملية عىل ٔاهنا: العمليات و املؤسسات -

احلومكة ليست `لرضورة تنفذ من قبل اجلهات احلكومية ٔاو املنظامت اÆولية .توجيه أالعامل امجلاعية �موعات من أالشخاصهتدف 

غري احلكومية والكيا�ت املنظامت ، مجعيات من الرشاكت ،يف الوقت احلارض، بعض الرشاكت اخلاصة. ذات الصالحيات املفوضة ٕالهيا

 ؛) مضن ٔاطرمه الوظيفية(الشـبكية معنية `لعملية إالدارية
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-،ٔاين اÆول )االٓليات(النظم اÆولية القامئة،االتفاقيات املؤسسـيةيونغ، متثل هلام احلومكة  سـä روزنو و دعاة هذه املقاربة، ال: النظم العاملية  -

 ؛خمتلف املسائل اليت ٔاQرها قادة ا�متع اÆويلتركز عىل  -`عتبارها صانعة القرار الرئييس

 ".و أالقالمي اليت ميكن ٔان تمت فقط يف بعض املناطق العابرة للحدود  sporadic regulationشلك من ٔاشاكل التنظمي احمليل ٔاو "  -

معاجلة مفهوم احلومكة العاملية هو نتيجة  جتدر إالشارة ٕاىل ٔان الفارق اجلوهري يف .هذه الفكرة تعود ٕاىل الباحث الرويس سلوفيوف

اسـتخدام مدارس الفكر لتقنيات :يف العملية مبارشة، جيب ذكر ما ييلمن بني العوامل اليت تؤثر .العملية الطبيعية يف تشلك هذا املفهوم

Âان، الطبيعة متعددة التخصصات و تقاليد خمتلفة ، �ختالفات يف النظم السـياسـية،أالهداف و التقاليد الثقافية يف العديد من الب

 ؛اينة يف معرفة الغرض من اسـتخدام هذا املفهومبهذا ٕاىل جانب التفسريات املت  للبحوث املكرسة لهذه املشالك

عىل حسب رٔاينا، فٕان مشلك احلومكة العاملية ال يرتبط بغياب تعريف دقيق للمفهوم حبد ذاته، و ٕامنا ٕاىل عدم وجود ٔامناط و ٔاشاكل  -

ببذل  إالقلميية و املنظامت اÆولية امجعياهتو البÂان املؤثرة  تعمليف الوقت احلارض، .دف ٕالجياد احلل الرسيع للمشالك العامليةمتطورة هت

و ترابط سـيايس للكيا�ت  اليت تساعد عىل الوصول القتصاد متطورعمليات لتشكيل ال  -من خالل املؤسسات املتعددة -اجلهود 

أالخذ بعني �عتبار مصاحلهم  ، للخروج مببادئ عاملية للتعاون من ٔاجل البÂان عىل تعدد ٔانواعها، معاملشاركة يف �قتصاد العاملي

 .ٔالطرافآليات التفاعل �قتصادي العاملي عىل ٔاساس متعدد االطبيعية و وزهنم السـيايس عىل الساحة اÆولية، و الختبار خمتلف 

ٕاىل اسـتنتاج ٔان هذه  وناملقرتح ٔاساسا من قبل أالحباث الغربية، وصل املؤلف" احلومكة العاملية" بعد اÆراسة الشامM fتلف تفسريات مصطلح     

تعدد املسـتوÄت التعريفات مل تعطِ ٕاال وصفا جزئيا ملعىن هذا املفهوم املتعدد التخصصات و املعقد، و كشفت عن بعض العنارص فقط للنظام امل 

 :عىل ٔاهنا سب اقرتاح صيغهم اخلاصة ملفهوم احلومكة العامليةللحومكة العاملية ، ç´، يعتقد املؤلفون ٔانه من املنا

 a generally recognized معلية إالدارة املشرتكة للنظام العاملي عىل ٔاساس خلق ٕادراك عام `لرتتيب الهريم للنظام املؤسسايت العاملي" 

hierarchically arranged global institutional system دا عىل  و الشفافية         املقاربة املعقدة  يقوم عىل مبادئÌو اع

�حتادات اÆول، املنظامت احلكومية و غري احلكومية اÆولية، الشـباكت العاملية،(القدرات الوظيفية و التنظميية لالعبيه أالساسـيني 

مصاحلهم إالسرتاتيجية، متثيل احلق يف املوافقة عىل القرارات العاملية و  و تنفيذ تقدمي، مع أالخذ بعني �عتبار لك جوانب ) اخل...إالقلميية

أالساسـية يف �عتبار، و هذا التعريف يقدم وصفا واسعا ملفهوم احلومكة العاملية، تأخذ مجيع عنارصه . "ضامن سالمة تعايشهم يف البيئة العاملية

 :يه

عىل اçي جيب ٔان يستند  ،الالحئة التنظميية لعملية احلومكة عىل املسـتوى العاملي،و املمثf من خالل خلق النظام املؤسسايت العاملي °

حتديد و  ؛د للردٔالنشطة املشاركني فهيا عىل خمتلف املسـتوÄت للتنفيذ السلس و اÆقيق للقرارات املتخذة؛ �سـتعدامبادئ التبعية 

تأخذ اكمل  و اليت ،مبا يف ذ´، �سـتجابة املالمئة للمجمتع العاملي يف حاï ظهورها  ؛جتنب اMاطر يف الوقت املناسب مسـتقبال

 �عتبار ملصاحلها إالسرتاتيجية عىل الساحة اÆولية؛
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 احلومكة العاملية، ؤ�مر واجب التحقيق مع هدف متكني كيا�تالقدرة عىل التوزيع املوجه للسلطات بني املشاركني الرئيسـيني يف معلية  °

واجهبم يف اختاذ القرارات العاملية مبهنية عالية، فضال عن منع خمتلف الوحدات البنيوية للنظام  من ممارسة governing entitiesاحلمك 

  املؤسسايت العاملي من القيام مبهام مماثf؛

عضاء غري املتجانسني يف النظام �قتصادي العاملي من خالل تقدمي حقوقهم يف التصويت يف مصاحل بني االٔ  harmonisingمواءمة  °

جتنب اجلدل يف خمتلف جماالت أالنشطة �جÌعية و �قتصادية، و يزيد من درجة أالمن امجلاعي  و هو ما يضمناملنظامت اÆولية،

  .يف العامل

    ����ام،مبادام،مبادام،مبادام،مبادئئئئ و سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من جلنة احلومكة العاملية و فريق لشـبونة  و سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من جلنة احلومكة العاملية و فريق لشـبونة  و سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من جلنة احلومكة العاملية و فريق لشـبونة  و سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من جلنة احلومكة العاملية و فريق لشـبونة 

، تقيمي فعالية "Our Global Neighbourhood" بعنوان  1995حاول احملللون و الباحثون من خالل تقريرجلنة احلومكة العاملية لسـنة        

و         شرتكة نظام احلومكة العاملية و اقرتاح أالسس املهنجية و النظرية لتطويره؛ عىل ٔان يستند نظام احلومكة العاملية مسـتقبال عىل �لزتامات امل 

و لضامن فعالية مثل هذا  .ت اÆوليةو تعزيز السالم و �سـتقرار يف العالقا أالساسـية إالنساناملبادئ اÆميقراطية اليت تعرب عن حامية حقوق 

 :   ما ييل شملو اليت ت وانب معلية ذات أالولوية النظام، هناك  ج

 الطرق العملية و التقنيات الالزمة حلل رسيع للمشالك العاملية؛ و وضع السـياسات املشرتكة -

 ة لتحقيق ٔاهدافها أالساسـية؛السـيطرة عىل توزيع و تعبئة املوارد البرشية و املالية الطبيعية العاملية الالزم -

 ٕارشاك الالعبني املؤثرين القادرين عىل حتقيق نتاجئ `هرة يف نظام احلومكة العاملية من خالل اسـتخدام العديد من أالدوات، املؤسسات و -

 املهارات البرشية يف خمتلف مسـتوÄت صنع القرار؛

 املشاركني لتنسـيق öودمه ؛ٕانشاء شـباكت رشاكة مرتبطة بعملية احلومكة، و اسـتعداد  -

بناء نظام حومكة عاملي مؤسس عىل مبدٔا فرعي ينص عىل تفويض الصالحيات ملؤسسات صنع القرار، ٔاين سيمت التعامل مع املسائل  -

 بأفضل الطرق املمكنة؛

يف أالسواق العاملية يف الوقت ٕاصالح النظام املايل العاملي، خبلق نظام نقدي مسـتقر يسـتطيع التنبؤ و الوقاية من أالزمات �قتصادية  -

 املناسب؛

 و �ست^ر؛          اسـتحداث آليات قانونية لتسوية الزناعات بني البÂان يف جمال جتارة السلع و اخلدمات و نقل التكنولوجيات   -

املعايري و  unification and standardisationلتوحيد و تقييس توفري البنية التحتية املشرتكة و املسؤولية املؤسساتية العاملية  -

القواعد املعرتف هبا معوما، عىل سبيل املثال،الوزن،الوقت،نظم قياس املواصفات التقنية، الشـباكت البحرية، اجلوية، السكك احلديدية 

 و النقل الربي؛

 .تصممي  و تنفيذ آليات توفر تمنية اقتصادية مسـتقرة و حتمي البيئة -
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املتفائلني، (  احلومكة العاملية، قدمت اللجنة ثالث سيناريوهات ملسـتقبل التمنية العاملية ٕاىل جانب املهام الرئيسـية لنظام

 :)املسـتقطبني،املتشامئني

و بفضل اجلهود        `لنسـبة للسيناريو املتفائل، ينظر ٕاىل الوضع احلايل يف حل املشالك `لقوة كظاهرة مؤقتة للمجمتع العاملي، يف املسـتقبل 

احلومكة العاملية، سـيكون من املمكن تأسيس لطرق  ، آليات و ٔادوات نظام أالساسـيةاملبادئ املشرتكة للمجمتع العاملي اليت تسـهتدف تنسـيق 

عامل ال: تقسـمي العامل ٕاىل قسمني the polarised scenarioبدوره، يتو_ سيناريو �سـتقطاب . ٔاكرث اسـتقرار و سلام للوجود امجلاعي

،بÂان الرشق أالوسط و إالفريقيةٔاوال البÂان ( ، و بقية بÂان العامل )املليار اçهيب ٔاو بÂان(  «Triad» 1الناحج اقتصادÄ داخل الثالوث

العنف و الفوىض يف و ٔاخريا، فٕان السيناريو املتشامئ يتوقع منو . اليت تعترب متخلفة اقتصادÄ) جزء من بÂان ٔامرياك اجلنوبية و ٔامرياك الوسطى

تزايد يف معدل اجلرمية و �حتيال املرتبط `ٔالدوية، ارتفاع معدل البطاï، الضغط املدين، سوء إالدارة : العامل كلك مسـتقبال

 .و أالخالقية و غريها، مما سـيؤدي ٕاىل تفامق الرصاعات و الفوىض يف املسـتقبل  ديولوجية�قتصادية،الرصاعات �

للتمنية العاملية، اçي يكسب تأثري سليب متاكمل، ميكن مالحظته ليس ة تدل عىل ٔان العامل يتطور وفقا للسيناريو املتشامئ املعطيات احلالي

 .  صناعية يف العاملال  -فقط يف البÂان النائية، لكن ٔايضا يف البÂان ما بعد

كومية اÆولية يف تقاريرها التحليلية، و اليت تُظهر الطبقات لٔالسف هذه احلقيقة ٔاكدهتا العديد من املنظامت احلكومية و غري احل       

Ìين يعانون من أالمراض املسـتعصية �جçدة يف عدد أالشخاص اÄان االٓسـيوية و عية و �قتصادية للمجمتع العاملي، زÂإالفريقيةيف الب 

رى من العامل، تفامق املشالك الغذائية و الطاقوية و البيئة أالقل تطورا، ظهور و تفامق الرصاعات العسكرية يف الرشق أالوسط و öات ٔاخ

كام  العاملية، و ٕاجامال، عدم  رضا املواطنني من مسـتوÄهتم املعيشـية و سالمهتم حىت يف بÂان املليار اçهيب، و عىل الرمغ من ذ´، متاما

لعمليات و الظواهر السلبية املثري للجدل،و ٕاىل حد بعيد حيدث يف ٔاي مرحf من مراحل التمنية �جÌعية، يف الوقت احلارض، و مع ا

 :من ٔامهها ما ييل. يف تشكيل النظام العامليسـببهتا معليات العوملة، ميكن رؤية ٔاول �جتاهات �جيابية 

لعاملية املرتبطة بتغري املناخ،و فهم من ممثيل النخبة �قتصادية العاملية و البÂان اçين مه يف طليعة التمنية �قتصادية بطبيعة التحوالت ا -

ا الزتايد احملمتل لعدد الكوارث الطبيعية،  اسـتزناف الرثوات الطبيعية و احلاجة السـتخدا�ا عىل حنو ٔاكرث عقالنية، هذه احلقيقة ٔاثبتهت

مؤمتر التمنية " ،"2000مقة أاللفية "هبام مثلوا اÆوائر احلكومية و غري احلكومية يف العقد املايض عدد معترب من املبادرات اليت اضطلع

 ؛"2002املسـتدامة يف جوهنسربغ 

تأسيس العديد من املنظامت الشـبكية غري احلكومية ، �مهتا الرئيسـية يه تشكيل الرٔاي العام و تركزي انتباه أالشخاص عىل معق  -

كعنرص غري احلالية؛ التعرف اجلزيئ عىل وضعهم حتت رعاية املنظامت احلكومية، و اليت تعين ٕادراك ٔامهية ا�متع املدين املشالك العاملية 

 منفصل عن التمنية العاملية؛

                                                           
1
 .اليا`ن، دول ٔاور` الغربية و ٔامرياك الشاملية: يه مجعية مؤسسـية غري رمسية من النوع العاملي اليت جتمع ٔاكرث البÂان تطورا يف العامل، و اليت تضم:  «Triad»الثالوث  - 
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ية، تكثيف اجلهود عىل جانب من ا�متع العاملي و العمل انسجاما مع القاعدة املؤسساتية اليت هتدف ٕاىل درء و منع الرصاعات العامل   -

    1.ضام�ت لتأمني السالم عىل املدى البعيد و توفري وسائل التعايش السلمي عىل النطاق العاملي

 بشلك ليست وحدها اليت قدمت مبادرهتا اليت تتعلق بتحديد ٔاسس مهنجية لتأمني معل نظام حومكة عاملية CGGجلنة احلومكة العاملية            

و مسيت  1992اقرتحت البدائل لتشكيل النظام العاملي من طرف فريق لشـبونة املؤسس يف سـنة  .لبالنظام العاملي يف املسـتق  ريطو فعال و ت

 Äكرى –رمزçتلف  عرشينهذه املؤسسة العاملية تتضمن ".العامل اجلديد"الكتشاف مبا يسمى  500تزامنا مع اM جماالت النشاط من دول ممثال

حتت رعاية  FASTرئيس بر�مج  -)RRRRiccardo Petrellaiccardo Petrellaiccardo Petrellaiccardo Petrella(  رياكردو برتيالرياكردو برتيالرياكردو برتيالرياكردو برتيال،ٔاور` الغربية ؤامرياك اجلنوبية،تأسست من قبل عدة، خاصة اليا`ن

ية و وضع املفوضية أالوربية بربوكسل ، بوصفه منتدى ملناقشة املشالك العاملية،حتليل التحوالت العاملية اليت تؤثر يف تمنية �قتصادÄت الوطن 

 :ات فä ييل، تمتثل هذه املقرتحلالعبنيالراكئز املؤسساتية اجلديدة للتفاعل الرمسي الهادف لصنع القرار و توحيد اجلهود العاملية 

فر �سـتخدام الكفء للموارد و ضامن و ، و اçي يعين ٔان ٔادوات احلومكة العاملية البد ٔان توجه حنو تعميق التعاون، مما سـيمبدٔا التعاونمبدٔا التعاونمبدٔا التعاونمبدٔا التعاون -1

البرشية يف ا�متع املنافسة �قتصادية يف الوقت احلارض ال ميكهنا ضامن معايري اكفية من التمنية . الثقة بني املشاركني يف معلية صنع القرار

ف املشرتكة االعاملي، هذا ما يدفع ٕاىل العامل املشرتكة اليت تؤدي ٕاىل ٕابرام االتفاقات، تبادل اخلربات، ٕاجراء املفاوضات و وضع أالهد

 ؛اليت تسامه يف تعزيز اÆميقراطية و التمنية

ٔانواع عديدة من املنظامت . ومكة العاملية هو تشكيل جممتع عاملي،  وفقا خلرباء فريق لشـبونة، الرشط املسـبق ٕالقامة نظام احلمبدٔا التضامنمبدٔا التضامنمبدٔا التضامنمبدٔا التضامن -2

حيث تسهم يف فهم املشلكة، oبعية املنظامت و ضامن الشفافية يف صنع : و احلراكت �جÌعية متثل آلية Qبتة Æمع التمنية اÆميقراطية

 القرار؛

قسم واسع و ممثر من . يف اختاذ القرارات عىل املسـتوى العاملي للترصفغري قابل صبح جزءا ، عىل املبادرات احمللية ٔان ت مبدٔا الفرعيةمبدٔا الفرعيةمبدٔا الفرعيةمبدٔا الفرعية -3

ٕانتاج السلع و : البحتة) املادية(ٔالن �هÌم الرئييس موجه حنو احلاجات التجارية  املوارد إالبداعية احمللية ال تسـتخدم باكمل طاقهتا،

 -البد ٔان يُؤسس التعاون مسـتقبال عىل مبدٔا مابني. ملاديةللسوق ٕاىل جانب أالشـياء ا oversaturationالتشـبع الزائد اخلدمات، 

النخبة البريوقراطية القطاع و يعكس مصاحل املشاركني أالساسـيني يف معلية احلومكة العاملية، ٔاي يضم ممثيل الكيا�ت عرب الوطنية، 

 ؛احلكوميةلٔالمم املتحدة، هيئات احلمك احمليل،ٔاعضاء من حكومات اÆول و ٔاعضاء من املنظامت غري 

جيب عىل ا�متع العاملي ٔان يأخذ `حلسـبان  ؛قرارات ٔاكرث مرونة و عاملية عىل لك مسـتوÄت احلكومة اختاذ، هبدف مبدٔا التنوع الثقايفمبدٔا التنوع الثقايفمبدٔا التنوع الثقايفمبدٔا التنوع الثقايف -4

اçي  ٔاصبحت جتلياته واحضة يف الوقت احلارض من خالل ٕاحياء اخلطاب و السلوك  –هذا املبدٔا ل جتاهل  و ٔايُ  لÂول،التنوع الثقايف 

                                                           
1 - The Declaration on Increasing the Effectiveness of the Security Council’s Role in Preventing Conflicts (2003), The 
Bangkok Declaration on Crime Prevention and Criminal Justice (2005), The Bucharest Declaration on International 
Cooperation on Countering Terrorism, Corruption and Transnational Organised Crime (2006). 
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ميكن ٔان يؤدي ٕاىل العنف امجلاعي عىل املسـتوى  –أال�ين، منو الضغط �جÌعي، نشوء املواöة بني ا�موعات العرقية و اÆينية 

 .العاملي

 :ة سيناريوهات ممكنة للتمنية العاملية، و تقدميها خلرباء يف قضاÄ احلومكة العامليةكنتيجة ٔالحباrم، اقرتح فريق لشـبونة سـت

    سيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من طرسيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من طرسيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من طرسيناريوهات التمنية العاملية املقرتحة من طرفففف فريق لشـبونة فريق لشـبونة فريق لشـبونة فريق لشـبونة                                                                                                                                    

    

    آلية تعاونية خمتلطة للحومكة العامليةآلية تعاونية خمتلطة للحومكة العامليةآلية تعاونية خمتلطة للحومكة العامليةآلية تعاونية خمتلطة للحومكة العاملية    آلية تأييد السوق للحومكة العامليةآلية تأييد السوق للحومكة العامليةآلية تأييد السوق للحومكة العامليةآلية تأييد السوق للحومكة العاملية 

  سيناريو الفصل العنرصي    التالتالتالتججججزئةزئةزئةزئة////    التوطنيالتوطنيالتوطنيالتوطني

 سيناريو البقاء

سيناريو النظام العاملي 

 القامئ عىل املنطقة

»Pax Triada «داÄكس تر` 

 سيناريو التاكمل العاملي GATT WTOسيناريو من نوع     التاكملالتاكملالتاكملالتاكمل////    العوملةالعوملةالعوملةالعوملة

 

بسبب زÄدة املنافسة الرشسة يف جمال  ،؛ تطور العالقات التدمريية بني بÂان الثالوث سزتداد ِحَدة يف املسـتقبلسيناريو الفصل العنسيناريو الفصل العنسيناريو الفصل العنسيناريو الفصل العنرصرصرصرصيييي -1

و سـتجلب تشكيل نظام تنظميي جديد؛ جتديد نظام الطاقة؛ بنية  املعرفة الفكرية و التكنولوجيات العالية، اليت سيمت ٕادخالها يف معلية إالنتاج،

لعاملية، ستسبب ضعفا يف العالقات مثل هذه �جتاهات للتمنية ا.  اخل...حتتية معلوماتية، خدمات االتصاالت السلكية و الالسلكية

. �جÌعية و �قتصادية بني بÂان الثالوث، ٕاىل جانب زÄدة يف الفقر؛ تدمري البنية التحتية و حروب داخلية يف ٔاجزاء ٔاخرى من العامل

ولية من قبل احلكومة العاملية اليت سيمت التحمك يف العمليات �قتصادية اÆ. "ستبعدامل  "و " رغوبامل" الفجوة الثقافية سـتقسم العامل ٕاىل 

 ؛اçي سـيوفر احلد أالدىن من التفاعل بني العاملني ٔانشأهتا بÂان الثالوث عىل مبدٔا جملس إالدارة 

و الرفاه    ،مدينة،منطقة،منظامت و ا�متع املدين يكون مسؤوال عن امحلاية �جÌعيةوفقا لهذا السيناريو، لك رشكةسيناريو البقاء؛ سيناريو البقاء؛ سيناريو البقاء؛ سيناريو البقاء؛  -2

زÄدة النضال . سـهتمين فلسفة اقتصاد السوق عىل العامل ، ٔاين سيناضل لك فرد من ٔاجل بقائه هبزمية االٓخرين. قتصادي اخلاص هبم�

يف هذه احلاï،سلطة البÂية يه املوفر الوحيد .التنافيس؛ اçروة التكنولوجية سـتؤدي ٕاىل شلك من الهتديد بعدم �سـتقرار يف البيئة العاملية

 اقتصادية مطردة و تعزيز القدرة التنافسـية عىل املسـتوى احمليل؛ لتمنية

جتزئة العامل، تُقدم االٓراء من قبل املناطق االٔكرث تطورا،  و تطورها يُقدم عىل ٔاساس  هذا السيناريو يتوقع؛ "QQQQ    """"PaPaPaPaxxxx Triad Triad Triad Triadلوث `لوث `لوث `لوث `ككككسسسس -3

يتكون عىل ٔاساس القوة و املتانة �قتصادية للعالقات التعاونية  بني  التمنية �قتصادية العاملية. احلمك اçايت يف ا�متع و �قتصاد العاملي

سـتخفض البÂان الرائدة من بطريقة تُؤَمن �سـتقرار اÆويل؛اÆمع لبÂان ٔاخرى من العامل  الثالوث ،و اçي سوف يضمن تقدمي بÂان

و مع ذ´، مثل هذه الرتتيبات للنظام العاملي  .احتياجات ا�متع ترسانهتا العسكرية و سوف توÆ القدرات التكنولوجية و العلمية لتلبية

  ".   املستبعد" و " املرغوب" سـيكثف من التنافس بني ٔاعضاء النخبة،مما سـيوسع من دون شك الفجوة بني العاملني
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عىل ٔاساس معايري معينة مثل املزاÄ �جÌعية؛ تضامن أالفراد؛ التقسـمي العادل للمزاÄ؛  ٔان سـُيبىن العامل يتوقع ؛سيناريو �ندماج العامليسيناريو �ندماج العامليسيناريو �ندماج العامليسيناريو �ندماج العاملي -4

املفاوضات بني احلضارات، ترقية و احرتام حقوق إالنسان؛ التسامح الثقايف اçي سيُسهم تدرجييا يف التغلب  �جÌعية؛التابعية البيئية و 

حللها،  ةاملمكن ة الوحيدةاملشالك العاملية خضمة و خطرية، çا فٕان الطريق.عىل التفاوت يف التمنية التكنولوجية،�قتصادية و �جÌعية العاملية

ïسرتاتيجية اكفية للتمنية العاملية و آلياهتا التنظميية الالزمة يف ٕاطار حكومة عاملية فعا ٕ̀ أالسواق احلرة سيمت  .يه توحيد اجلهود هبدف اخلروج 

لية للحكومات و و القرارات احمل  Delphi techniquesتوليفة اÆراية، تقنيات دلفي  . استبدالها بنظم اقتصادية موöة بيئيا و اجÌعيا

املشاريع التمنوية �جÌعية ، التقنية  و �قتصادية ، سـتصبح االٓليات االٔكرث املناطق عرب العامل، تنفيذها من خالل ٔاشاكل متعددة من 

 ؛ اسـتخداما و فعالية

؛ ينص هذا السيناريو عىل التحول يف �قتصاد العاملي ٕاىل سوق متاكمل من السلع، اخلدمات، رٔاس املال و     GATTGATTGATTGATT/W/W/W/WTTTTOOOOسيناريو سيناريو سيناريو سيناريو   -5

، أالنظمة النقدية و املالية، التحول يف مياكنزيمات امحلاية �جÌعية و القطاع املرصيف تأمني العمل اçي سـيجلب ٕاعادة الهيلكة يف 

 عىل قوة قانون ماكحفة �حتاكر و و تنظمي املنارضة و املؤسسات الرقابية؛الزراعية؛  هذا النظام سـيكون مبين 

حبسب هذا السيناريو،فٕان مؤسسات ومعليات �قتصاد العاملي سـتعمتد عىل مسـتويني من التاكمل  ؛ النظام العاملي القامئ عىل املنطقةالنظام العاملي القامئ عىل املنطقةالنظام العاملي القامئ عىل املنطقةالنظام العاملي القامئ عىل املنطقة -6

عىل ٔاساس ثنايئ و متعدد املنظامت اÆولية، مثل �حتاد أالوريب،) مابني القارات(التعاون �قتصادي إالقلميي تيض ق أالول ي : التعاوين

 .أالطراف؛ وQنيا، شلك من ٔاشاكل احلكومة العاملية القامئة عىل العمل املشرتك من خالل مجعيات التاكمل إالقلميي

، بادئ و أالحاكم حول مسـتقبل النظام العاملياليت وضعهتا املؤسسات اÆولية، و اليت تشري ٕاىل جمال العمل عىل امل  -املذكورة ٔاعاله-التوقعات 

عىل حياة أالفراد؛ يف الوقت  حتليل السيناريوهات املذكورة ٔاعاله ليست اكفية لتجنب النتاجئ السلبية .اهÌما خاصا و دراسة مفصf تسـتحق

لها نفس احلارض، مع أالخذ `حلسـبان خمتلف �جتاهات يف التمنية �قتصادية العاملية،ٔادوات خمتلفة بني اÆول و التفاعل العاملي و إالقلميي 

سـتقبل، فٕان أالدوات الرئيسـية للتعاون اÆويل ٕاىل جانب معرفة السيناريوهات و التوقعات املتعلقة `خلطوط العريضة للنظام العاملي يف امل . �هÌم

، ليس `عتبارها فقط وسائل ٕاسرتاتيجية لتحقيق أالهداف،ٕامنا ٔايضا لها تأثري مبارش عىل خلق بيئة مؤسسـية عاملية و توزيع يه أالخرى مت تعديلها

 .  السلطات التنظميية و الوظيفية للمشاركني فيه

    و ٔانواع التفاعل املؤسيس بني الالعبني الرئيسـيني يف العالقات اÆولية و ٔانواع التفاعل املؤسيس بني الالعبني الرئيسـيني يف العالقات اÆولية و ٔانواع التفاعل املؤسيس بني الالعبني الرئيسـيني يف العالقات اÆولية و ٔانواع التفاعل املؤسيس بني الالعبني الرئيسـيني يف العالقات اÆولية االٓليات املعااالٓليات املعااالٓليات املعااالٓليات املعارصرصرصرصة للحومكة العاملية ة للحومكة العاملية ة للحومكة العاملية ة للحومكة العاملية 

، اكن منوذج اÆوï املوöة للسلطة، و اليت تنظر ٕاىل اÆوï ككيان مسـتقل و  1648ٔاساس معاهدة واسـتفاليا لسـنة  كام هو معروف،         

ٔاثبت مثل . ٕاسرتاتيجيهتا التمنوية الثقافية، �جÌعية و �قتصاديةسـَيدة عىل ٕاقلميها ، تمتتع حبقها يف صنع سـياساهتا اÆاخلية و اخلارجية، حتديد 

، وضع حد اخلالفات إالقلمييةمتكنت اÆول بفضل تطبيق مبادئه من تسوية الزناعات : فعاليته و اسـتقراره بشلك اكفللعالقات اÆولية  هذا النظام

برام مت تنظمي العالقات اÆولية عىل ٔاساس وسائل اÆول، `النضامم ٕاىل �حتادات و إ . اÆاخلية، ترتيب النظام العاملي عىل قاعدة املصاحل الوطنية 
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،  The Versailles Peace Treaty» (1919)» فرساي-، معاهدة السالم Utrecht Peace» (1731)» "سالم اوترخيت: "االتفاقات

 . The Yalta- Potsdam Treaty» (1945)»بوتسدام  -معاهدة Äلطا

و . مع هناية القرن العرشين و بداية القرن الواحد و العرشين تحوالتل وفقا لوöات نظر اخلرباء، المنوذج الواسـتفايل للعالقات اÆولية بدٔا خيضع 

 -بسبب خصائصها املتأصf –ٕاىل مجيع منا{ حياة أالفراد، و العوملة  يبدو ٔان اÆافع الرئييس لعملية التحوالت السـياسـية، اكن تغلغل العوملة

    . جديدة من التعاون �قتصادي مابني اÆول) جهينة(تكثيف العالقات اÆولية، ظهور ٔاشاكل  معلية تطوير �قتصاد العاملي،تسـببت يف تسارع 

، ظهور عدد كبري من QQQQنيانيانيانيا    ، التآلك التدرجيي لسـيادة اÆول، اجلوهر اçي حتول ٕاىل ا�االت املعلوماتية و �قتصادية؛ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال: ٔادى لك ذ´ ٕاىل     

املنظامت اÆولية احلكومية و غري احلكومية ، الرشاكت متعددة اجلنسـيات، العديد من الشـباكت �فرتاضية ( ليةالالعبني اجلدد يف العالقات اÆو 

تكثيف اختالل التوازن �قتصادي، اçي ، QQQQلثالثالثالثا؛ )اخل...العابرة للحدود، مجعيات رجال أالعامل، جامعات الضغط غري الرمسية، املنتدÄت اÆولية 

تفامق املشالك العاملية اليت ٕاذا مل تعاجل عىل وجه الرسعة سـهتدد للعامل ٕاىل دول صناعية و مابعد صناعية و دول �مية؛رابعا، ٔادى �سـتقطاب احلاد 

يف ظل هذه الظروف،بدٔات النخبة العاملية بتطوير و اختبار عدد من ٔاشاكل و آليات التفاعل يف خمتلف ا�االت احلياة  .وجود البرشية مجعاء

ٕاىل جانب االٓليات املعروفة من االتفاقيات الثنائية و املتعددة أالطراف اليت تعترب ٔادوات تقليدية يف .اليت ميكن ٔان تريض مجيع اÆول �قتصادية

لق فä يتع .و أالدوات الرامية ٕاىل إالكراه و التقييد العالقات التعاقدية االتفاقيات،ميكن ٔان تشمل،، العالقات اÆولية، بعض وسائل التسوية

 ïوÆاخلية ٔاو تقبل `ملراقبة اخلارجية من طرف املنظامت  و`التفاقيات، يه اتفاقات طوعية تثبت التسوية من طرف اÆحتد من السـياسة ا

 . ليةو حتقيق التوحيد للوQئق اÆو      لتحسني أالسس القانونية و اÆولية  هذا االتفاق اخلاص، هو `ٔالحرى وسـيf واسعة �نتشار  .اÆولية

        ïولية عىل ٔاساس االتفاقيات الصناعية ٔاو القطاعات، فهـي متثل ٔادوات مرنة و فعاÆيف ظل ظروف التنوع يف العالقات �قتصادية ا

اتفاقيات املنظمة البحرية اÆولية و منظمة  ،(1980) اتفاقية أالمم املتحدة لعقود البيع اÆويل للبضائع: مثال، االتفاقيات املعروفة.للتعاون اÆويل

ٔاما االتفاقات التعاقدية فهـي . اخل...الطريان املدين اÆولية، اليت تتناول بعض جوانب توحيد قواعد و معايري نقل البضائع، سالمة النقل البحري

وذج اÆوï املُوöِة، مبدؤها توحيد اÆول يف احتادات منوذج بديل للعالقات اÆولية حسب رؤية الباحثني الغربيني، مت تشكيلها مبوجب تأثري من

 .للحصول عىل الفوائد �قتصادية و السـياسـية أالساسـية  EU, NAFTA, ASEANٕاقلميية عديدة مثل

عالج التقليدي كام تمتزي عن ال. بدورها، ٔادوات إالكراه يف ظل ظروف عوملة العالقات �قتصادية العاملية تكتسب طابعا خمتلفا بعض الشئ     

 لها عىل ٔاساس ميثاق أالمم املتحدة هبدف جتنب هتديد احلرب، حاليا، هذه الفكرة  عن طريق القرس كتدابري جامعية تؤخذ من طرف اÆول

كقاعدة، يسـتخدم إالكراه من طرف اÆول االٔكرث تطورا اجتاه اÆول النامية من خالل فرض عقو`ت اقتصادية  .دالالت اقتصادية و طبيعة اكمنة

، الرسوم التعويضية، ٕادخال حواجز تقنية و حصية ٕاضافية إالغراقحتقيقات ماكحفة : مثل ت� العقو`ت. يف ٕاطار املنظامت اÆولية احلكومية

متاثل ٔادوات التقييد ٔادوات  كام .لÂول الرائدة يف العاملاملصاحل �قتصادية اية نتشار محلواسعة � متثل مناجهو يه اÆول النامية ، من للتصدير

 .إالكراه، اليت تطبق عىل البÂان النامية
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 Äول غري املسـتقرة اقتصادÆهبدف تأمني الرثوة الوطنية)دول العامل الثالث( توافق ا ،Äهذه . عىل ٔافضلية العالج من قبل الرشاكء أالقوى اقتصاد

ت يف دول ٔامرياك الوسطى و دول حبر الاكرييب، و بشلك مشابه، محال أالمرييكالعقو`ت ميكن ٔان تكون مفروضة، عىل سبيل املثال،التدخل 

   .أالمم املتحدة املوöة ضد العراق و الكويت

ث يصف ممثيل املدرسة أالملانية لٕالدارة يف دراساهتم التحليلية وöة نظرمه اخلاصة للتعديالت يف الصكوك التنظميية ، حيث يفرقون بني ثال      

  Unilateral، العقاب أالحادي اجلانب  Multilateral Harmonisation املواءمة املتعددة أالطراف: آليات رئيسـية للحومكة العاملية

Punishment    ïو  نرش الوطنية املتبادMutual National  Diffusion حسب اجلدول التايل: 

    ثالث آليات للحومكة العامليةثالث آليات للحومكة العامليةثالث آليات للحومكة العامليةثالث آليات للحومكة العاملية

    �نتشار�نتشار�نتشار�نتشار    إالإالإالإالككككراراراراهههه    املواءمةاملواءمةاملواءمةاملواءمة    

التعاون و تعدد أالطراف يف اختاذ     نوع النشاطنوع النشاطنوع النشاطنوع النشاط

 القرار

اتفاقات ٔاحادية اجلانب 

 )و السـياسـية   �قتصادية (

 )اÆراسة/�قناع( ةالالمركزي ااكةاحمل

 ةمنخفض ةعالي ةعالي -ةمتوسط    قوة �لقوة �لقوة �لقوة �لزتزتزتزتاماتاماتاماتامات

    

    اÆافع أالسااÆافع أالسااÆافع أالسااÆافع أالسايسيسيسيس للمرشعني الوطنيني للمرشعني الوطنيني للمرشعني الوطنيني للمرشعني الوطنيني

الهدف، املشالك العابرة  -

 للحدود

 جتنب التفاوoت التجارية -

�نضامم ٕاىل املنظامت و  -

 القامئة؛االتفاقات 

احلصول عىل املساعدة املالية و  -

 .التقنية

 حماوالت لتسوية املشالك الوطنية؛ -

 .احلد من عدم اليقني -

 املعرفة القوة املصلحة     القوى اÆافعة الرئيسـيةالقوى اÆافعة الرئيسـيةالقوى اÆافعة الرئيسـيةالقوى اÆافعة الرئيسـية

 

متثل نتيجة التحول يف املصاحل بني اÆول حتت تأثريات العوملة، ٔاين ٔاصبحت معايري دوï واحدة تؤثر عىل خمرجات  االٓليات املذكورة ٔاعاله     

يف هذه العملية، تظهر اÆول ككيا�ت ُمِرشعة تمتتع مبشاركة مكمتf يف تشكيل القاعدة املؤسساتية للحومكة . أالنشطة �قتصادية Æوï ٔاخرى

 .العاملية

من طرف احلكومات، حبيث يمت تنفيذها حبمك الزتاماهتا مبوجب  وفقا لرٔاي اخلرباء الغربيني اMتصني، يه التعديل الواعي للسـياسة الوطنية، املواءمةاملواءمةاملواءمةاملواءمة

حل كام ميكن ٔان تشلك تعاو� منسقا مع مجموعة معينة من اÆول هبدف  .االتفاقات متعددة أالطراف و رضورة تكيفها مع معايري املنظامت اÆولية 

تأثريها الفعال يف نتاجئ ؛ يف هذه احلاï توافق اÆوï عىل ٔان تكون طرفا مشاراك يف معلية اختاذ القرارات امجلاعية، ٕاىل جانب املشالك الراهنة

عامة، توحد اÆول بصفة . كام علهيا ٔان تقبل يف املسـتقبل عىل تكييف املعايري و تنفيذها بفعالية يف سـياسـهتا الوطنية. املفاوضات متعددة أالطراف

  .و العاملية نظرا الستنفاذ الطرق العقالنية أالخرى يف حلها لكوهنا مهنكة ٔاو غري متوفرة öودها حلل املشالك ملابني أالقالمي، العابرة للحدود



14 
 

من الفوائد �قتصادية، كام ال تعمتد صاحل املتبادï لٔالطراف لتحصيل املزيد بال منازع، فٕان اÆافع أالسايس للمشاركني يف هذه العملية، يه امل    

املثال احلي حول آلية املواءمة  .اليت مت تشكيلها املعايري اÆولية عددكيفية التحدي ملشلك ما، و لكن ٔايضا  طبيعة الزتاماهتا عىل هوية املشاركني ٔاو

  .اخل...ي هو الزتام اÆول يف معلية التاكمل أالوريب، انضامم اÆول ٕاىل النظام التجاري العامل

، مزية عدم تاكفؤ القوة يف العالقات اÆولية هبدف ٕامالء  و دول معينة، منظامت دولية ٔاو ممثلهيم  متت� فهيايف احلاï اليت  إالإالإالإالككككراراراراههههتسـتخدم آلية 

الرئييس لٕالكراه يه القوة �قتصادية و السـياسـية لÂول، ورغبهتم يف احلصول عىل  بعكس املواءمة، اÆافع. فرض رشوطها عىل دول سـيدة ٔاخرى

 اÆول املسـتفيدةتسعى يف حني تقرتح املنظامت اÆولية عىل اÆول طرقهم اخلاصة و مبادهئم للتعامل مع مشالك معينة،  . املزيد من املزاÄ التنافسـية

قوة  .العضوية يف مجعيات التاكمل إالقلميي و لنفاذ ٕاىل االتفاقات اÆولية متعددة أالطرافا قبل لك شئ احلصول عىل مساعدة مالية خاصة،

 .�لزتامات لÂول اليت متر `ٕالكراه عالية نوعا ما، ذ´ ٔاهنا تتخذ قراراهتا اخلاصة بشأن ٕاماكنية التنازالت

 ، حيث يمتزي إالكراه �قتصادي عناÆولية املعارصة ليست منترشة بشلك واسعيف العالقات �قتصادية ) العسكرية(إالكراه `سـتخدام القوة      

 اسـتخدم النوع أالخري عىل نطاق واسع،مثال يف معلية التوسع التدرجيي لالحتاد أالوريب ٔاو يف سـياق تقدمي املساعدة الرمسية لÂول أالقل .السـيايس

خالل حمادQت  -حمددة و العواقب �قتصادية السلبية، مل يُقدم خرباء منظمة التجارة العاملية اتٔاخذا بعني �عتبار آلي لهذا السبب،. منوا يف العامل

املشورة لÂول النامية لبدء املفاوضات الثنائية مع اÆول الرائدة، نظرا ٔالن التنسـيق متعدد أالطراف هو ٔاكرث أالشاكل اليت  -جوï اÆوحة أالخرية

  .مجلاعيةتضمن حامية و تعزيز املصاحل ا

متتد ٕاىل املشاركني يف النظام �جÌعي؛ بعبارة  ،من خالل قنوات حمددة يف فرتة زمنية معينة هارةنقل امل  يمت فهياللعملية اليت هو نتيجة ، �نتشار�نتشار�نتشار�نتشار

. تتشكيل ٕاسرتاتيجية املنظامحيث ٔان املعلومات حول أالساليب املتقدمة للعمل يف منظمة واحدة تؤثر يف التعمل،ٔاخرى، يه معلية احملااكة ٔاو 

 politicalاملزية من اسـتخدام آلية �نتشار، يه حقيقة ٔانه سـتكون لÂول حرية الوصول ٕاىل املعلومات اليت حتتاöا، `ختبار املهارة السـياسـية 

know-how اسرتاتيجياهتم الوطنية ٔاو تمنية الربامج من طرف ٔاسالفهم القادرون عىل ختفيض التاكليف `سـتخدام النتاجئ العملية يف تطوير .  

رمسية و حمددة لÂول املسـتفيدة يف عالقهتا  ،و ال تفرتض الزتامات تعاقديةمتيزيا لها عن املواءمة و إالكراه، آلية �نتشار لها طبيعة ال مركزية     

يس، ٔاوال، الهدف هو �سـتفادة من اخلربات �جيابية Æول جلوء حكومات اÆول  ٕاىل �نتشار السـيا .حبكومات دول ٔاخرى ٔاو منظامت دولية

ٔاخرى `حلصول عىل مزيات تنافسـية من خالل خفض التأثري �قتصادي اخلار6 السليب، و احلد من اMاطر السـياسـية و �قتصادية 

   .اخل...لصنع القرار، عىل ٔان تصبح معرتف هبا قانونيا عىل الساحة اÆولية) الاليقني(

التأثري املتبادل للمؤسسات عىل خمتلف مسـتوÄت النظام �قتصادي هبدف حتليل اجلوانب النوعية للتحوالت التنظميية اليت حتدث يف معلية 

انية ٔالمريكية و أالملمن طرف ممثيل املدرسـتني ا ةالتفاعل املؤسسايت املقرتح نواع املمكنة منالعاملي، حسب رٔاينا، سـيكون من املفيد النظر يف االٔ 

  :لٕالدارة
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من التفاعل كنتيجة لتنظمي التعاون بني املؤسسات من خمتلف املسـتوÄت و أالصعدة، السـä، منظمة التجارة العاملية، صندوق  النوع العموديالنوع العموديالنوع العموديالنوع العمودي

 النقد اÆويل،االٓزÄن و غريها؛

و رابطة بÂان  أالوريبيعكس العالقات املتبادï بني املؤسسات عىل نفس مسـتوى التنظمي �جÌعي، عىل سبيل املثال، �حتاد ، النوع أالفقيالنوع أالفقيالنوع أالفقيالنوع أالفقي

 جنوب رشق آسـيا، ٔاو البنك اÆويل و صندوق النقد اÆويل؛

ٔاكرث يف خمتلف التوöات املهنية ٔاو العلمية، حبيث هتدف öودمه ٕاىل حل نفس املشالك  ٔاو، حيدد العالقات بني مؤسسـتني النوع الوظيفيالنوع الوظيفيالنوع الوظيفيالنوع الوظيفي

 العاملية؛

العاملية العالقات املتبادï بني املؤسسات، واضعة يف اعتبارها حتقيق أالغراض امجلاعية الفواعل تؤسس فهيا  اليتاحلاï ، موجود يف النوع السـياالنوع السـياالنوع السـياالنوع السـيايسيسيسيس

 . العمل عىل ٔاساس ٔادوات تنظمييةيايس من التفاعل يؤدي ٕاىل تشكيل مرشوع سـيايس مشرتك و ؛ كقاعدة، النوع السـ ٔاو الفردية

، حيث فرسها  الاكتب حبسب النوعية اليت تظهر )OOOO.S. Stokke.S. Stokke.S. Stokke.S. Stokke( سـتوكسـتوكسـتوكسـتوك ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوالفففف من اجلدير `çكر تصنيف التفاعل املؤسسايت املقرتح من قبل

 . يف ٔاداء املؤسسات

    مصفوفة التفاعل املؤسسايتمصفوفة التفاعل املؤسسايتمصفوفة التفاعل املؤسسايتمصفوفة التفاعل املؤسسايت

    الفرضياتالفرضياتالفرضياتالفرضيات    تعريف الفتعريف الفتعريف الفتعريف الفئئئئةةةة    التفاعلالتفاعلالتفاعلالتفاعلنوع نوع نوع نوع 

    منفعيمنفعيمنفعيمنفعي

نوع من التفاعل، حيث تؤثر اMططات و 

القواعد املصممة مضن منظمة واحدة عىل 

 .نفقات و اختيار السلوك ملنظامت ٔاخرى

عندما تتعامل املؤسسات مع نفس القضاÄ، مسـتخدمة موارد ٕاضافية، فٕان مرونة  .1

 التفاعل سـيعوض عن غياب آلية التنسـيق؛

التأثري اخلار6 اليت تظهر يف مؤسسة واحدة و تؤثر يف نشاط املنظامت عوامل  .2

املتبادï؛مثل هذا التأثري ميكن ٔان  أالخرى ميكن ٔان يؤذي ٕاىل بناء ٔاو هدم العالقات

 ؛يُعدل فقط مع مساعدة آلية التعاون املتبادل

عىل السلطات التنظميية، ميكن توقع ٔان ) أالنظمة(عندما تتنافس املؤسسات .3

   .للموازنة، فٕان التأثري السليب سـيكون �حجا يزتايد التفاعل للتفاعل اÆويل

    معياريمعياريمعياريمعياري

    

معلية التفاعل يف املؤسسات اليت تدمع ٔاو 

ترفض املعايري املعمتدة من قبل مؤسسات 

ٔاخرى، بطريقة تؤثر هبا عىل معايريمه 

  .اخلاصة

 

،رشيطة ٔان حتدد لمؤسسات ل من �قتناع الراخس يمت فرض التفاعل املعياري .1

بوضوح أالدوار و عالقهتا بقواعد ٔاخرى معرتف هبا من طرف املؤسسات اÆولية ، 

  ؛اليت سوف تعزز املوقف �جيايب للكيا�ت الرئيسـية يف ٕاطار حمدد

قواعد أالنشطة املشرتكة موضع شكوى، ميكن ٔان تصبح القوة ٕاذا اكنت  .2

ٕالدارة التفاعل املعياري بني ) نظام خاصيف ٕاطار (املؤسساتية النسبية حامسة

    .املؤسسات
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    يستند عىل أالفاكريستند عىل أالفاكريستند عىل أالفاكريستند عىل أالفاكر

    

معلية دراسة االٓلية املؤسساتية ٔاين ميكن 

لبعض املؤسسات املسامهة يف حتسني 

نوعية منظامت ٔاخرى، حيدث ذ´ جبلب 

  . �نتباه السـيايس ٕاىل القضاÄ الصعبة

 

معل املؤسسات املشاركة يف التفاعل عىل ٔاساس أالفاكر يؤثر عىل فعالية  .1

صنع القرار و التعامل مع قضاÄ معينة، فقط عندما تكون ذات طابع سـيايس ٔاو 

 ٔاصبحت معروفة عىل نطاق واسع؛

لكام كن للمؤسسة أالوىل تأثري هام عىل توزيع السلطات عىل مؤسسات  .2

ٔاخرى،فٕان التفاعل املبين عىل أالفاكر، ال حيتاج ٕاىل öود كبرية من جانب املنافسني 

ïفقط، بل ٔايضا من جانب املؤسسات اليت لها مصلحة متباد  . 

 

 :أالنواع الفرعية التاليةأالنواع الفرعية التاليةأالنواع الفرعية التاليةأالنواع الفرعية التاليةكن جتميع لك هذه أالنواع املمكنة ٕاىل ٔاخذا بعني �عتبار ٔانواع تفاعل املؤسسات املذكورة ٔاعاله، مي

التبعية عىل البحوث �مربيقية مما يُظهر االٓلية  مفهوميستند . عكس التفاعل بني أالساليب و املبادئ املؤسساتيةيي ، واçييييــــتبعتبعتبعتبع -

املؤسسـية لتنفيذ ٔانظمة معيارية حمددة، مثل ٕاطار التجارة العاملية، يف املؤسسات الرئيسـية و اليت ميكن مقارنهتا `ملساواة يف سـيادة 

 اÆول؛

ضمضمضمضمََََ     - ُُ يفية  هبدف ٕابرام اتفاقات مؤسسـية حمددة، و عندما تصنف عالقات املؤسسات اليت تتفاعل عىل ٔاساس معايري جغرافية ٔاو وظ  ،ننننمممُمُ

رتتيبات املؤسساتية يف بÂان جنوب اليمت العثور عىل ٔامثf حول . اليت ُوضعت ٔاو مرتبطة ببعضها البعض هرياركيا مضن ٔاكرب مؤسسات

يه نسخة مطابقة للقواعد  قواعد الصني و جنوب كورÄ االتفاقات بشأن صيد أالسامك املوقعة بني اليا`ن و كورÄ اجلنوبية،. آسـيا

ضمنة يف أالحاكم اجلديدة لقانون امل ٕاىل جانب ذ´، أالطر الثنائية إالقلميية . املنصوص علهيا يف اتفاقية أالمم املتحدة لقانون البحار

 البحار، و هو املعمول به يف املناطق �قتصادية اخلاصة يف هذا ا�ال؛

سلوك أالطراف، هتدف ٕاىل احلد من  ٕاسرتاتيجيةمجموعات حتدد ، تشكيل )مجعيات عدد من املؤسسات يف املسـتوى اÆويل(،تفاوتتفاوتتفاوتتفاوتم م م م  -

متت تسويهتا قانون البحار يف املسائل العامة املدرجة  .ترتيب احلزمة املؤسسـيةسـياق احلواجز اليت حتول دون تنفيذ ٔاحاكم االتفاق يف 

 ؛اخل...ل املالحة و الصيد البحري، تلوث احمليطات، و يف جمال أالحباثمن خالل دمج املعايري يف جما

،تشري مثل هذه العالقة ٕاىل وجود املؤسسات اليت تشلكت من ٔاجل بذل اجلهود املشرتكة للتعامل مع املشالك )تأثري مقصود(متداخلمتداخلمتداخلمتداخل -

ïو يف معلية التفاعل يكون التأثري كبريا عىل أالنشطة املتباد ،fمن اجلدير ٔان نذكر مؤسسات حامية البيئة اليت  .املامث ،ïيف هذه احلا

 . تنسق ٔاعاملها بفعالية مع املنظامت اÆولية املسؤوï عن جماالت  ٔاخرى من النشاط

 

 يتعلق فä تلخيص املبادئ النظرية املذكورة ٔاعاله بشأن املؤسسات، البد من �عرتاف بأنه حاليا، ال يوجد وöة نظر واحدة معرتف هبا      

يه متصf `لطبيعة الشامf للنظرية  ٔاوال،. `لطرق التقليدية ، ٔاساليب و مناذج للتفاعل املؤسسايت، ٕاىل جانب التقنيات لتقيمي فعالية املؤسسات
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اصة و وجود لعدة سـنوات، اكن التوجه حنو دراسة مؤسسات اÆوï، هيالك السوق، خمتلف امجلعيات اخل. املؤسساتية كفرع من فروع العمل

Qنيا،يف  .جعل من �سـتحاï `لنسـبة للباحثني الرتكزي عىل موضوع واحد ،املواضيعهذا ا�ال الواسع من . اخل ...إالنسان مكصدر لتوليد املعرفة

ٔاصبح املزيات التنافسـية للك دوï، و بدٔات العالقات �قتصادية اÆولية هتمين عىل معلية بناء  الوضع اçي ٔاصبحت فيه احلياة �قتصادية عاملية،

فمل يعد يتعلق بدراسة و حتليل طبيعة العالقات املؤسساتية و ٔامناط التفاعل املؤسسايت بني خمتلف : من التحدÄت املزيد�جتاه املؤسسايت يواجه 

E تطور النظام �قتصادي العاملي يف الكيا�ت �قتصادية، و ٕامنا رضورة العمل عىل وضع منوذج معقد و متعدد املسـتوÄت تبني من خال

   .املسـتقبل

و كتل التاكمل  `لنظر ٕاىل لك ذ´، المنوذج الواعد للحومكة العاملية، هو المنوذج اçي ينطوي عىل توازن املصاحل الوطنية لÂول الكربى     

و اçي سيستبعد `ملسـتقبل  رب الوطنية و املنظامت العاملية،مع مصاحل اÆول أالقل منوا، املؤسسات �جÌعية، الكيا�ت التجارية عإالقلميي 

ة احÌل احتاكر السلطة من جانب بعض اÆول، مراكز النفوذ غري الرمسية ٔاو مراكز القوى، يف صياغة اسرتاتيجيات التمنية العاملية للحضار 

 .املعارصة

    العاملية يف ظل العاملية يف ظل العاملية يف ظل العاملية يف ظل رشرشرشرشوط تعدد أالقطابوط تعدد أالقطابوط تعدد أالقطابوط تعدد أالقطابمالممالممالممالمحححح ا ا ا اللللمنوذج النظري اçي يصف مأسسة التمنية �قتصادية منوذج النظري اçي يصف مأسسة التمنية �قتصادية منوذج النظري اçي يصف مأسسة التمنية �قتصادية منوذج النظري اçي يصف مأسسة التمنية �قتصادية 

طعها يف العقود القليf املاضية، بدٔا ا�متع العاملي `دراك عدم قدرته عىل التحمك يف معليات العوملة و اسـتحاï التنبؤ `لسـبل اليت سـتق       

جحم التجارة اخلارجية، عدد (ن الناحية المكية سواء مبغض النظر عن درجة الرتابط بني املشرتكني يف العالقات �قتصادية العاملية، .مسـتقبال

اعÌد �قتصادÄت الوطنية الكبري عىل إالقراض اÆويل،  (، و من الناحية النوعية )اخل...املهاجرين اÆوليني، جحم �ست^ر املتبادل بني اÆول

،التفاوت العاملي و إالجراءات غري ) �قتصادية لÂول املضيفة و غريها �قتصاد العاملي عرب الوطين، تزايد تأثري العامï عالية املهارة عىل التمنية

  .تأثري سليب، معليا عىل مجيع املشاركني يف معلية التمنية العامليةاملنسقة عىل املسـتوÄت العاملية و إالقلميية، ٔانتجت 

و شكوكهم من الفعالية   اضطر قادة ا�متع اÆويل للتعبري عن خماوفهمنتيجة لعمق التناقضات �قتصادية عىل مجيع املسـتوÄت �جÌعية،        

اكن التعبري عهنا يف  .و االٓفاق املسـتقبلية للمسار اMتار اçي تتخذه التمنية العاملية، و ٕاعادة النظر يف أالسس املفاهميية ملأسسة �قتصاد العاملي

     .تحدة، اليت تقرتح التسوية متعددة أالطراف للمشالك العاملية للبرشية و اسـتخدام مقاربة معقدةالعديد من أالحاكم، اكتفاقيات وٕاعال�ت أالمم امل 

جراء ٕاصالح       ٕ̀ ات يف سبيل حتقيق التحوالت �قتصادية �جيابية يف حماربة الفقر يف اÆول النامية، اقرتح خرباء أالمم املتحدة �ضطالع 

Æتعبئة املوارد املتاحة  ؛حتسني بيئة �ست^ر :، بصورة خاصة إالصالحاتاخلية و اخلارجية، متس هذه جذرية يف السـياسات �قتصادية ا

  .ٕادخال ٔاشاكل السوق يف ٕادارة �قتصاد و حتسني نوعية البنية التحتية ؛الطبيعية ، التعلميية، الفكرية، املالية و ٔانواع ٔاخرى من املوارد

تلعب اÆول الصناعية املتقدمة دورا يف غاية أالمهية يف هذه العملية،و لتحقيق هدف التوازن �قتصادي العاملي، جيب ٔان تكون هناك       

 واق اÆولزÄدة تدرجيية يف ٕارشاك اÆول الفقرية يف اختاذ القرارات إالسرتاتيجية عىل املسـتوى العاملي، مساعدة دول العامل الثالث عىل دخول ٔاس
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 WTO ،IMF ،WBمؤسسات  ، يتطلب مضنا ٕاجراء ٕاصالحات يف املنظامت اÆولية العاملية،مثلحتقيق هذه إالسرتاتيجية .اخل...أالخرى

 .`ٕالضافة ٕاىل املنظامت ٔاصبحت مع بداية القرن الواحد و العرشين تكتسب كفاءة عاملية

احلومكة العاملية و بعض املبادئ Mتلف مدارس إالدارة أالجنبية، نعتقد ٔانه من  عىل ٔاساس حتليل االٓليات املؤسساتية احلالية، ٔاشاكل و ٔادوات   

من املفاهمي احلديثة للنظام  احلومكة العاملية كون `لنظر ٕاىل. املناسب اقرتاح منوذجنا النظري اخلاص يف تفسري مأسسة التمنية �قتصادية العاملية 

عني �عتبار نتاجئ البحث املقدمة من قبل بعض ممثيل عمل السـياسة اخلارجية اليت تثبت الطبيعة املؤسسايت العاملي،  من الرضوري ٔان نأخذ ب

 . اÆورية لتشكيل النظام العاملي

). ٔاو متعدد أالقطاب يةٔاحادي ٔاو ثنايئ القطب ( ميكن ٔان نالحظ يف تطور النظام العاملي التحوالت املرحلية يف بنية و طبيعة مراكز القوة      

واحد، مع وجود مركز واحد للسلطة و صنع القرار و نظام حومكي  قائد العمليات اÆولية قودي،حيث همينة ل نسـبة للنظام ٔاحادي القطب، يمتزي ``ل 

كقاعدة، نظام أالحادية القطبية هو ٔاقل ظاهرة  .، يسـتطيع هذا املركز ٔان متث& دوï، منظمة ، ٕامرباطورية ٔاو ٔاي كيان مؤسسايت آخرممركز

 .لواحدمسـتقرة و دامئة، كام ينطوي عىل قدر كبري من املوارد املالية، الفكرية و العسكرية للمراقبة و إالرشاف عىل املناطق التابعة للمركز ا

يف واجباهتا  ختتلف غالبيهتا ، اçي حيوي عىل بضع مراكز صنع القرار،متزي التعددية القطبية البنية التنظميية للنظام العاملي يف نفس الوقت،     

ٔاساس طبيعهتا املؤسساتية هو تفكك تأثري النظام ٔاحادي القطبية؛ عندما تشلكت عنارص حمددة كنتيجة  .هيالكها التنظميية ٔاو ٔاهدافها الوظيفية،

         .  للتحول املؤسسايت، حاولت حتقيق هويهتا اخلاصة و احتالل وظيفة متخصصة يف الساحة العاملية

هذه العملية مبساعدة ٔادوات و ٔاساليب متنوعة لصنع القرار، حيث يكون للك كيان جديد هدف تقوية مزياته التنافسـية يف ٔاقرب وقت  تتطور   

ن تبلور فهيا مركزيي تأخذ الثنائية القطبية ماكن التعددية القطبية يف احلاï اليت ". كتf الالعبني الرئيسـيني" ممكن، ليكون قادرا عىل �نضامم ٕاىل 

  .�قتصادي و السـيايس -و صنع القرار يف معلية التحول �جÌعئاو ثالث من مراكز النفوذ 

شطة ال يتوقف طول دورة احلياة للقطبية الثنائية عىل احÌل حمك الكيا�ت فقط، و لكن ٔايضا عىل قدرهتا ٕالجراء مفاوضات بناءة لتنسـيق أالن 

fو ختصيص مناطق التأثري احملمت ïككككووووببببشان شان شان شان  حاليا، وفقا لبعض اخلرباء أالجانب،خاصة. املتباد    ))))Ch.KupchanCh.KupchanCh.KupchanCh.Kupchan((((  ،ررررميميميميونونونون))))G. G. G. G. RRRRaymondaymondaymondaymond(((( ، ، ، ،

ٔاين ميكن ٔان نلحظ همينة الوالÄت املتحدة كقائدة لعمليات  - مير النظام العاملي بعملية التحول من النظام ٔاحادي القطبية ،))))Ch. KegleyCh. KegleyCh. KegleyCh. Kegley((((ككككيالييالييالييالي

رب، معامل تعدده واحضة ليس فقط يف تشكيل �حتاد أالوريب يف مرحf ما بعد احل ،ٕاىل نظام متعدد أالقطاب -التمنية �قتصادية و التكنولوجية

، حبيث  امجلعيات غري احلكومية، اÆول ال^ين الكربى و غريها من الرابطات التاكملية، لكن ٔايضا يف منو ٕاماكنيات الهند، الصني و روسـيا

ي للتمنية جتدر إالشارة ٕاىل ٔانه يف الوقت احلارض، عندما يصبح الطابع اÆوركام  .القوى التقليدية الرائدة ٔان تأخذها بعني �عتبار من سـتدعيي 

بسبب الطبيعة اجلدلية لقوى العوملة ) يمت حتديد مداها(، و اÆورات نفسها متر مبرحf التحول  �multi-vectorقتصادية العاملية متعدد النواقل  

 . تسارع �نتقال من مرحf واحدة يف ٕانشاء النظام العاملي ٕاىل واحدة ٔاخرىاÆافعة، ميكن ٔان نالحظ 
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للتمنية العاملية ال رجعة فيه و مسة من سامت ٔاي نظام، من املسـتحيل تغيريها، لكن من املمكن  The cyclical characterالطابع اÆوري 

حتت ظل هذه الظروف، من املعقول اقرتاح منوذج . ختفيف اQٓرها السلبية املرتبطة بتعديل الكيا�ت �قتصادية ٔالدوارها املؤسساتية اجلديدة

متكنه من التنوع مبرونة بني املراحل الثالث للنظام العاملي املذكورة ٔاعاله و التقليل من معامالت إالنفاق للفرتة ه السامت اليت للنظام اÆويل هبذ

 )1شلك رمق . (اخل...توزيع السلطة مع الضحاÄ و أالزمات املالية  ٕالعادة�نتقالية املرتبطة `سـتخدام القوة 

 : ليت يقوم علهيا المنوذج احلايل ملأسسة التمنية �قتصادية العاملية جيب ٔان تكون اكلتايلبرٔاينا، املبادئ أالساسـية ا    

توفر مرونة البنية املؤسساتية خللق نظام اقتصادي متني و فعال قادر عىل التفويض الفوري للسلطات الالزمة ٕاىل املسـتوى اçي ميكن  .1

 بشلك اكف ملواöة التحدÄت العاملية و رسيع يف ٕاجياد اخلرباء؛التعامل فيه مع مشلكة معينة بأكرب كفاءة، كام ميكن ٔان يسـتجيب 

 نية لكيا�ت صنع القرار، جتنب ٔاي ضغوط من جانب خمتلف جامعات النفوذ مبا يف ذ´ الكيا�ت غري الرمسية مهنا؛امله  �سـتقاللية .2

الرتتيبات الشـبكية للبنية التنظميية `عتبارها االٔكرث تناسـبا للحفاظ عىل القاعدة النظامية و املعقدة يف صنع القرارات عىل خمتلف  .3

 املسـتوÄت؛

4. Ìعىل املدى الطويل للمجمتع العاملي و يف نفس الوقت؛كقاعدة لتمنية مسـتقرة و  يز الثقايفتأمني و تعزيز ال 

 التاكفل بني عمل �قتصاد و �يكولوجيا لتوفري تمنية اقتصادية Qبتة و منع ٕاعادة توزيع املنافع `لقوة؛ .5

 املهنية و غري املتحزية للتحوالت �جÌعية؛ الشفافية يف النظام العاملي، ٕاخضاع أالجزاء التابعة لها، �سـتجابة الاكفية .6

 توافر املعلومات الصحيحة للهيئات مع مسؤوليات معينة؛و رصد تنفيذ القرارات،   Multi-vectorاملراقبة متعددة النواقل .7

 توفري املبادئ أالساسـية للنظام املؤسسايت العاملي بعداï، يف الوقت و املعلومة الاكمf؛ .8

السلطات الرمسية و غري الرمسية بني خمتلف املشرتكني يف نظام صنع القرار العاملي و ذ´ هبدف جتنب تداخل ٔاشاكل و دقة توزيع  .9

 وظائف املؤسسات؛

 املساواة يف احلصول عىل املنافع �جÌعية و توزيعها العادل؛  .10

  ٔاساس العقو`ت �قتصادية؛ٕانشاء نظام شامل، متعدد املسـتوÄت و ٔاكرث رمسية، مبين عىل القهر والعقاب عىل .11

 .اليت لها عالقة بلك الكيا�ت للنظام املؤسسايت املتجانس التنظميية تطبيق النظام املوحد للقواعد و املعايري  .12

رحf احلالية حنن ٔامام نظام مؤسسايت فعال يف امل. ٕانشاء نظام تنظميي عاملي ال يعرب `لرضورة عن تشكيل حكومة عاملية مع مركز واحد لصنع القرار 

دون قرصها عىل عدد من  متعدد أالطراف، يضم الشـباكت يف منظامت السلطة يف خمتلف املسـتوÄت، من التمنية �قتصادية العاملية ، كنظام

و مجموعات ذات كفاءة تنظميية ، جيب ٔان يمت شغ& من    برٔاينا، املاكن الرئييس يف النظام املؤسسايت العاملي مع ختصيص توزيع �ين .مراكز القوة

 :  طرف كيا�ت احلومكة العاملية التالية
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 اÆول ٔاو الهيئات املمثf عهنا يف املنظامت اÆولية احلكومية و غري احلكومية؛ -

 ؛)املهنيةامجلعيات و  رجال أالعاملاملالية العاملية، الرشاكت العاملية، مجعيات  ، الشـباكت TNC(الكيا�ت الشـبكية من النوع العاملي -

منظمة التعاون و التمنية، ٔاندية `ريس و لندن، العديد من  Triad» ،«Big Eight» ، OECD»(مراكز القوى غري الرمسية  -

 ؛)اخل ...منتدÄت أالعامل مثل منتدى دافوس

 ؛)و غريها WTO, UNCTAD, IMF, WB(منظومة أالمم املتحدة و املنظامت اÆولية  -

 ؛)بÂات التكنولوجيا و مرشوع الرشاكت و غريها اجلامعات، مجموعات �بتاكر، احلدائق التقنية،( مراكز توليد املعرفة  -

املناطق اليت تعترب مراكز مسـتقf اقتصادÄ حيث يمت خلق املزاÄ التنافسـية، ٕاىل جانب الروابط ما بني اÆولية و املراكز الوظيفية  -

 لٕالنتاج؛

 ؛)اخل...التجارية، العلمية، املالية و �بتاكرية( ة مكراكز لٔالنشطة احمللية املدن العاملي -

الوالÄت املتحدة و كندا يف شامل ٔامرياك، اليا`ن و الصني يف املنطقة االٓسـيوية، �حتاد  (اÆول القائدة للتمنية �قتصادية إالقلميية  -

 ؛)آسـيوي-ادي أالورو، روسـيا و الهند يف ا�ال �قتصيف ٔاور` 15-أالوريب

 مؤسسات ا�متع املدين عىل مجيع املسـتوÄت؛ -

 املؤسسات العسكرية للوقاية و التقييد و جتنب الرصاعات العسكرية؛ -

  ).اخل...واكالت املعلومة اÆولية، املاكتبالتحليلية و ماكتب تلخيص املعلومات شـباكت املعلومة العاملية،( العاملية  إالعالموسائل  -

 و �قتصادية   ميثل معلية غريبة لتسوية اخلالفات �جÌعية  ٕاعادة تعيني السلطات بني املشرتكني الرئيسـيني يف النظام العاملي مسـتقبال،     

ٔان  حلقيقة يه النتيجة الطبيعية  -سواء اكنت متأصf ٔاو مصطنعة -تفامق هذه اخلالفات . املتأصf يف املرحf احلالية من تمنية �قتصاد العاملي

يف الوقت احلايل، كشفت املؤسسات عن عدم قدرهتا عىل التعامل  .املؤسسات �قتصادية و القانونية املنظمة للمصاحل الوطنية قد عفا عهنا الزمن

الالت �جÌعية و �قتصادية  عىل حنو اكف ٔاو عىل أالقل ٕابطاء منو �خت بكفاءة مع الرصاعات اÆولية و إالقلميية، وٕاعادة توزيع الفوائد

مؤسسات (لنظام أالمم املتحدة التابعة ملنظامت اÆولية�ستنفاذ  الرسيع لصالحيات ا، بعد لك شئ، ٔاظهرت التجربة العاملية .�قتصادية العاملية

املراكز اليت تتحمل مسؤولية صنع  ال توجد فكرة واحضة حولاçي هو االٓخر  التنظميية بوصفهم حاكم للنظام �قتصادي العاملي، )ن وودزوبروت

حقيق ، خاصة بعد ٔان بدٔا ٔاقوى املتشاركون ذوي املوارد �قتصادية، السـياسـية و �بتاكرية `ختاذ قراراهتم `سـتقاللية و ممارسة نفوذمه لت   القرار

 .  ٔاهدافهم
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اÆوï ٔاو هيئاهتا املمثf عهنا، املنظامت : جيب ٔان تلعبه (GIS)حسب رٔاينا، دور مراكز صنع القرار الرئيسـية يف النظام املؤسسايت العاملي    

، `ٕالضافة ٕاىل ممثيل ٔاكرب الرشاكت املتعددة اجلنسـيات ٔاو كام )الصفات الالزمة حتت رعاية منظمة أالمم املتحدةاليت مت� ( اÆولية من النوع العاملي 

 . املهمة عامليا  مة التعامل مع القضاÄ  إالسرتاتيجية الكربىو مه ملكفني مبه. متت تسميهتم الكيا�ت الشـبكية العاملية

`ريس و لندن و  ، نوادي"الثالوث"، "ال^ين الكبار" مبا يف ذ´، " مراكز القوى غري الرمسية " حنن ٔايضا نعترب مجموعة مسـتقf يف منوذجنا   

العاملية ٔابعد ما تكون عن " قواعد اللعبة " حيث تبدو  ،الظروف غريها من املؤسسات اليت ٔاصبح تأثريها ٔاسايس و مسـمتر يف التطور حتت

، و اليت )استشارية ٔاو غريها( مثل الرشاكت متعددة اجلنسـيات اليت جيب ٔان تقدم حاï حمددة حتت رعاية منظمة أالمم املتحدة  .وضوح  معاملها

 .   كن لتصبح متشاراك اكمال يف معلية ٕانشاء جامعي لقواعد تنظميية عامليةسـمتكهنا ليس فقط عرض و تعزيز املصاحل �قتصادية �موعات معينة، و ل

حنن نعرتف حبقيقة ٔان التمنية العاملية احلالية متبوعة `لعمليات . GISاملدن العاملية، أالقالمي و مراكز توليد املعرفة كعنارص هامة يف ننظر ٕاىل       

`لنسـبة للكتل و اجلامعات،  –`ٕالشارة ٕاىل املدن العاملية و أالقالمي  -اجلغرافية: املكثفة للتاكمل �قتصادي إالقلميي، ميكن يُنظر ٕالهيا مكراكز للتمنية

 .املالية،إالنتاجية و الفكرية روابط بني اÆول و مراكز أالعامل،أالنشطةتعترب 

  املؤسسات املسؤوï عن حامية البيئة، املنظامت غري احلكومية اÆولية مثل وسائل إالعالم العاملية، نؤكد عىل ٔامهية مثل هذه املؤسسات          

و معرتف به  UNOٔان تكون عىل دراية `لوضع العاملي مؤكد رمسيا من طرف  ç´ نعتقد ٔانه من الرضوري. و الهيئات ذات النشاط العسكري

ٕاعالم ا�متع العاملي، فضال عن القيام بدور حتذير، منع و حتديد الهتديدات العاملية و  من قبل مجيع دول العامل مبا ٔاهنا تضطلع مبهمة عاملية تقتيض

  . ة العامليةنشط يف تطوير االٓليات، املعايري و القواعد التنظميي

حباث املنشورة لباحثني غربيني هناك مك معترب من االٔ . منزي بني الُبىن التحتية العاملية كعنارص منفصf من النظام املؤسسايت العاملي و ٔاخريا،        

التطور املسـتقر يف عامل مضطرب، التمنية املؤسساتية، العداï " ،)2002" (بناء مؤسسات لٔالسواق: " و للمنظامت اÆولية كتقارير البنك اÆويل

عديد من ٔاثبتت ال. اçي ٔاوىل اهÌما كبريا برضورة الكشف عن ٔامهية  البنية التحتية و تعزيز التمنية �قتصادية العاملية  ،)2006" (تمنيةال 

. و املشرتكني االٓخرين يف أالسواق مزاÄ تنافسـية ٔاكرب       ٔامهية البنية التحتية يف معليات اÆول، و كسب الرشاكت اÆراسات �مربيقية 

Ìعية و املراقبة اسـتحداث بنية حتتية عاملية سـميكن امجليع من احلصول عىل قدم املساواة عىل الفوائد �جÌعية و سـيوفر معايري املسؤولية �ج

        .  بغرض ٕابقاهئا

، اليت تلقى تركزيا كثريا من الكيا�ت �قتصادية  عىل ترتيبات شـبكية للسلطة العاملي املؤسسايت جيب ٔان يستند النظام حسب رٔاينا،         

اخل، يتطلب اختاذ قرارات مرنة و رسيعة و خفض ...الزÄدة يف  اسـهتالك املوارد. عىل أالسواق العاملية مع �جتاهات ٕاىل المنو الساكين للعامل

 . اءةالتاكليف إالدارية،حتت ظروف حوسـبة مجموع احلياة �جÌعية،الكيا�ت الشـبكية و املبدٔا أالفقي لرتتيب النظام التنظميي يه االٔكرث كف
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    �سـتنتاجات�سـتنتاجات�سـتنتاجات�سـتنتاجات

و املشالك املرتبطة  بوضع " احلومكة العاملية" بعد حتليل مجموعة واسعة من أالوراق النظرية و التحليلية للباحثني أالجانب، املكرسة حول ماهية 

املشاركني يف ٕاىل جانب أالشاكل املمكنة للتفاعل املؤسسايت بني تطور النظام املؤسسايت العاملي، ب املبادئ، أالدوات و السيناريوهات املتعلقة 

 :، توصلنا ٕاىل �سـتنتاجات التالية�قتصاد العاملي

يف النظام املؤسسايت العاملي، و يتضح ذ´  تسارع عوملة �قتصاد العاملي و تعميق معليات التاكمل إالقلميي يف العامل، ٔادت ٕاىل تفاوoت -1

ٕاظهار التجاهل من قبل اÆول املتقدمة، : ادية اÆوليةمن خالل عدم �نسجام يف العالقات بني املشاركني يف العالقات �قتص

.  للعالقات اÆولية يف ظل النظام املعارص االتفاقياتالشـباكت العابرة للحدود، املنظامت العاملية و كيا�ت شـبكية ٔاخرى ملعايري و قواعد 

كومية اÆولية كعنرص فريد من التنظمي فوق الوطين، جعز املنظامت احلقواعدها اخلاصة للعبة عىل بقية العامل، " الفواعل القوية" تفرض

لتوفري �سـتجابة الرسيعة و الاكفية للرصاعات و املنازعات اÆولية عىل املسـتوى العاملي، بصفة عامة، درجة غري مقبوï من التحمك يف 

 العالقات اÆولية؛

وجود رشوط مؤسساتية جوهرية لنظام احلومكة اسب إالشارة ٕاىل ٔاخذا بعني �عتبار املسـتوى احلايل لتطور العالقات اÆولية، من املن -2

اÆوال اليت تقود معلية التمنية العاملية، الرشااكت العاملية، (عنارصه الرئيسـية يه � من املشاركني أالساسـيني لعمليات العوملة العاملية، 

، و ) اخل...، العديد من املنظامت احلكومية و غري احلكومية، ا�موعات �ستشارية"مراكز القوى غري الرمسية" البنوك عرب الوطنية 

  ).اخل...، العقود إالطار القانوين اÆويل، القرارات املتخذة من قبل املنظامت احلكومية العاملية، االتفاقيات اÆولية( أالدوات مجموعة من 

التمنية الشامf  لتسـيري نظام احلومكة العاملية يف املسـتقبل كرشط ٔاسايس ملزيد من موقف القادة من خلق أالسس النظرية املفاهميية -3

، اçين طوروا العديد من السيناريوهات املتفائf، العقالنية و املي، تعود قاعدته املؤسسـية يف أالغلب ملمثيل احلضارة الغربيةلالقتصاد الع

التوصيات املتعلقة `ختالف أالدوات و أالساليب املسـتخدمة يف املبادئ و املعايري لتقيمي احلومكة العاملية، املتشامئة لتمنية النظام العاملي، 

يمت حاليا اختبار النظرÄت املفاهميية يف بعض منا{ احلياة �جÌعية و عىل مسـتوÄت عدة من النظام  .بناء و حمك العمليات العاملية

 �قتصادي العاملي؛

4- Æات نظر قادة اöول، حول هناك ٕادراك واسع بوجود عائق هام يف طريق بناء نظام احلومكة العاملية،ال يزال يتعلق `الختالف يف و

�جتاه اçي جيب ٔان خيتاره النظام للوصول ٕاىل تطويره، ما يه املناجه و أالدوات اليت ن املفرتض ٔان تسـتخدم لتحقيق ٔاهدافه، فضال 

ة كعن أالصول اMتلفة من الالعبني أالساسـيني يف التمنية �قتصادية العاملية؛ `لعودة ٕاىل احلجج املقدمة ٔاعاله، ال توجد مقاربة مشرت 

يه ت� املقرتنة `ٕالطار العاملي، نوع من احلكومة مبعاجلة هذا املفهوم، فٕان أالفاكر املهمينة . لرتمجة مفهوم احلومكة العاملية يف عمل �قتصاد

و  العاملية، ٕاجراءات التسـيري امجلاعي، ٔانشطة مشرتكة موöة لصنع القرار، الو�ء اçين سـيعملون عىل خلق نظام رمسي من القواعد

 اخل؛...املعايري
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االتفاقات الثنائية و متعددة أالطراف، العقود  – املشاركني يف العالقات �قتصادية اÆولية ني`ٕالضافة ٕال أالدوات التقليدية للتفاعل ب -5

 fويل، ظهور بعض االٓليات البديÆاعل املؤسسايت ، بعض ٔانواع التف)املواءمة، إالكراه، �نتشار( التجارية، قواعد ٔاخرى للقانون ا

حسب رٔاينا، يف ضوء اضطراب البيئة املؤسساتية  .)تبعي، مضمن، متداخل ، متفاوت(  و ٔانواع فرعية) ٕايديولو6نفعي، معياري،

و . العاملية، و عدم التنسـيق يف ترصفات العبهيا الرئيسـيني و مواصf تطوير ٔاشاكل و ٔانواع بديf للتفاعل املؤسسايت ٔامر ال مفر منه

فري اسـتجابة رسيعة ٕالحداث تغيري يف مزيان العاملي التقليدي القامئ عىل املركز، وعدم قدرة القانون اÆويل بتو  سزتحي عوائق منوذج النظام

 ؛القوة يف الساحة اÆولية

نقرتح منوذجا نظرÄ متينا ملأسسة التمنية �قتصادية العاملية  يف ظل التعددية القطبية خاصهتا، اليت تكشف عن الطبيعة النظامية  -6

فس الوظيفي و التنظميي للمشاركني الرئيسـيني يف تعكس درجة و هرياركية التناللعالقات بني املؤسسات يف خمتلف املسـتوÄت و 

مت الكشف عن بعض نقاط ضعف النظام احلايل، و الربهنة عىل رضورة تطوير و حتسني النظام من خالل  .النظام �قتصادي العاملي

 العاملي �قتصاديو متنقf، ٔاساليب شفافة للتعايش       حتديث املنظامت القامئة و ٕادخال ٔادوات مرنةٕانشاء مؤسسات جديدة، 

 وتعزيز وظائف الرقابة و إالرشاف عىل املشاركني الرئيسـيني يف السوق العاملية؛

ا�موعات الوظيفية الرئيسـية للتنافس اليت   -عىل ٔاساس المنوذج النظري املقرتح ملأسسة التمنية �قتصادية العاملية –وصف الكتاب  -7

 اÆول، املراكز غري الرمسية للحومكة، الكيا�ت الشـبكية العاملية، املنظامت اÆولية حتت رعاية أالمم املتحدة، مراكز توليد املعرفة، تنمتي ٕاىل

ب اكتس. و يف نفس الوقت مراكز الشـباكت العاملية املنسقة لعملية التمنيةاملدن العاملية و املناطق اليت تعترب نقط مراكز التمنية العاملية 

ïولية لٔالمم املتحدة وضعا خاصا من قبل مؤسسات ا�متع املدين العاملي، وسائل إالعالم العاملية و املؤسسات املسؤوÆنظام املنظامت ا 

       .عن حامية البيئة

 


