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 جاهعت االًبار/ كليت القاًوى والعلوم السياسيت/ قسن القاًوى

 هحاضراث هادة )الوٌظواث الدوليت( للورحلت الرابعت

 أ.م.د. ليث الديي صالح حبيب

 -: هيزاًيت الوٌظوت الدوليت

ثْ ِٓ أدشص ثٌٕضجةح ثٌضٟ صضشصخ ػٍٝ صّضغ ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز دجٌشخص١ز ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّغضمٍز ػٓ 

ف١ٙج، ٘ٛ صّضؼٙج دزِز ِجٌز ِغضمٍز ٚرٌه ٌثذٛس أ١ٍ٘ضٟ ثٌٛخٛح ٚثألدثء ٌٙج  ثٌذٚي ثألػعجء

 دجٌسذٚد ثٌضٟ ٠سذد٘ج ١ِثجلٙج.

شجغجس، ٌزٌه فئٔٙج صؼّذ إٌٝ فجٌّٕظّز ػٕذ ل١جِٙج دجألٔشطز صسضجج إٌٝ ٔفمجس صغطٟ ٘زٖ ثٌٕ

 خجصز دٙج، صسذد ف١ٙج ِصجدس إ٠شثدثصٙج ٚٔفمجصٙج. ٚظغ ١ِضث١ٔز

ٌٍّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ٚإرث وجْ ث١ٌّثجق ٠سذد ِٛثسد ثٌّٕظّز ٚأٚخٗ ثٌصشف، فئْ ٚظغ ث١ٌّضث١ٔز 

ثٌؼجِز فٟ ٚظغ ١ِضث١ٔجس ثٌذٚي ِٓ ثٌٕجز١ز ثٌسغجد١ز. أِج ثٌششٚغ ثٌشى١ٍز  ٠خعغ ٌٍمٛثػذ

ِٓ ز١ث ثاللضشثذ ٚثٌضصذ٠ك ٚثٌضص٠ٛش فئْ ِٛثث١ك  ٚثٌضى١ٍ١ّز، ثٌّضؼٍمز دئػذثد ث١ٌّضث١ٔز

 ثٌّٕظّجس صخضٍف ف١ّج د١ٕٙج .

ز ثٌذ١ٌٚز؟ ٚثٌدٛثح ػٍٝ رٌه أْ ثٌؼًّ ٚثٌغؤثي ث٢ْ ٘ٛ و١ف ٠دشٞ إػذثد ث١ٌّضث١ٔز ٌٍّٕظّ

ثٌّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز دأْ صمَٛ ٌدجْ ف١ٕز ِخضصز دٛظغ ِششٚع ث١ٌّضث١ٔز، دؼذ  ٠دشٞ غجٌذج فٟ

ٚٚثلغ ِٛثسد٘ج، ٠ٚضٌٛٝ ثأل١ِٓ ثٌؼجَ صمذ٠ُ ثٌّششٚع ١ٌٍٙتز  دسثعز ثزض١جخجس أخٙضر ثٌّٕظّز

دؼذ ثٌضص٠ٛش، ٠ٚالزع أْ ِؼظُ ثٌّٕظّجس  ثٌؼجِز أٚ ثٌدٙز ثٌّخضصز ٌغشض ثٌّٕجلشز ٚثإللشثس

دمجػذر   2 / 81َ ثٌّضسذر فٟ  ، فمذ أخز ١ِثجق ثأل١ٌُِٚظ ثإلخّجعصأخز دجألغٍذ١ز ثٌّٛصٛفز 

ثألغٍذ١ز ثٌؼجد٠ز  ثٌثٍث١ٓ فٟ ثٌّغجةً ثٌخجصز دج١ٌّضث١ٔز، فٟ ز١ٓ أخز ١ِثجق ثٌدجِؼز ثٌؼشد١ز دّذذأ

 .(86َ )فٟ 
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د ثٌض١ِٕز ١ٌٍّضث١ٔز، فمذ صىْٛ ع٠ٕٛز وّج ٘ٛ ثٌسجي دجٌدجِؼز ثٌؼشد١ز، ٚصخضٍف ثٌّٛثث١ك فٟ ثٌّذ

ٌغٕض١ٓ ِثً ١ِضث١ٔز ِٕظّز ثٌضسثػز ٚثألغز٠ز ثٌذ١ٌٚز (ثٌفجٚ) ِٕٚظّز ث١ٌٛٔغىٛ، ٚلذ  ٚلذ صىْٛ

 و١ّضث١ٔز ِٕظّز ثٌصسز ثٌؼج ١ٌّز . صىْٛ أسدغ عٕٛثس

ذ ثٌؼجِز، إال أْ ٕ٘جن دؼط ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ ١ِضث١ٔز ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز صخعغ ٌٍمٛثػ

صضّضغ ثألخٙضر ثٌشة١غ١ز فٟ ِٕظّجس ِؼ١ٕز د١ّضث١ٔز خجصز ِثً صٕذٚق ثألُِ  ثالعضثٕجءثس إر

 ثٌّضسذر ٌٍض١ّٕز، ٚٚوجٌز ثألُِ ثٌّضسذر ٌالخت١ٓ ثٌفٍغط١١ٕ١ٓ. ثٌّضسذر ٌٍطفٌٛز، ٚدشٔجِح ثألُِ

 -ٕسٛ ث٢صٟ:٠ّٚىٓ صسذ٠ذ أدشص إ٠شثدثس ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ٚٔفمجصٙج ػٍٝ ثٌ

 -: إيراداث الوٌظوت الدوليتأٚال: 

ٕ٘جن ِٛثسد ثجدضز (ػجد٠ز) ٌٍّٕظّجس ثٌذ١ٌٚز ٚأخشٜ ِٛثسد ثعضثٕجة١ز. ٚصضىْٛ ِصجدس 

 -ػجدر ِٓ:  ثإل٠شثدثس ثٌثجدضز

ثشضشثوجس ثٌذٚي ثألػعجء، ٚ٘ٛ ثٌّٛسد ثألعجط ٌٍّٕظّز ثٌذ١ٌٚز، إر صٍضضَ ٘زٖ ثٌذٚي دضمذ٠ُ  - 8

ظٗ ث١ٌّثجق. ٚال صٛخذ لجػذر ِٛزذر فٟ صسذ٠ذ ثألٔصذز، فّثال صؼًّ لٍز ِٓ ثٌزٞ ٠فش ٔص١ذٙج

. فٟ ز١ٓ ثٔضٙدش ثٌّٕظّجس ثألخشٜ ِؼج١٠ش ِخضٍفز ثألٚثده ثٌّغجٚثر ِثً  ثٌّٕظّجس دّذذأ

ثألػعجء، ٌٚؼً ثٌمجػذر ثٌضٟ عجسس ػ١ٍٙج ثألُِ ثٌّضسذر فٟ صٛص٠غ  صشثػٟ ِصجٌر ثٌذٚي

ثٌضٟ صؼضّذ أعجعج ػٍٝ  (ثٌّمذسر ػٍٝ ثٌذفغ)ٟٚ٘ لجػذر  م١ك ثٌؼذثٌزثألٔصذز ٟ٘ ثأللشح ٌضس

ثالػضذجس ِضٛعػ دخً ثٌفشد ٚزص١ٍز ثٌذٌٚز ِٓ  ِمذثس ثٌذخً ثٌمِٟٛ ٌٍذٌٚز ِغ ثألخز دٕظش

 ثلضصجد٠ز. ثٌؼّالس ثٌصؼذز ِٚج صشٙذٖ وً دٌٚز ِٓ أصِجس

ٓ ث١ٌّضث١ٔز، لذ صصً إٌٝ زذ ء ػٍٝ ثٌذٌٚز ثٌضٟ صّضٕغ ػٓ دفغ زصضٙج ِٚصُشصّخ ثٌّٕظّجس خضث

ثٌذٌٚز ثٌؼعٛ ِٓ ثٌّٕظّز، أٚ ِٕؼٙج ِٓ ثٌضص٠ٛش، ٚلذ أخز ١ِثجق ثألُِ ثٌّضسذر دجٌدضثء  فصً

إر ٠سشَ ثٌؼعٛ ِٓ ثٌضص٠ٛش فٟ ثٌدّؼ١ز ثٌؼجِز إرث صأخش ػٓ دفغ  ( 81َ ) ثألخ١ش فٟ
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١ز دأْ ػذَ ثٌذفغ ٔجشب ٢خش عٕض١ٓ أٚ أوثش، إال إرث ثلضٕؼش ثٌدّؼ ثالشضشثن ثس ثٌّغضسمز ػ١ٍٗ

 ػٓ أعذجح ال لذً ٌٍؼعٛ دٙج.

ثعضغالي سأط ِجي ِسذد فٟ ِشجس٠غ صذّس ػجةذث أٚ سدسج ثجدضج ػٍٝ ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز، ِثً  - 2

ِٕظّز ثأللطجس ثٌؼشد١ز  ثألعُٙ ٚثٌغٕذثس ِٓ لذً ثٌذٕه ثٌذٌٟٚ ٌإلٔشجء ٚثٌضؼ١ّش. ثٌم١جَ دضذثٚي

 -ثٌّصذسر ٌٍٕفػ . 

 -أِج ثٌّٛثسد ثالعضثٕجة١ز فضضسمك ٌٍّٕظّز ثٌذ١ٌٚز أز١جٔج ِٓ:

ثٌضذشػجس ثٌضٟ صمذَ ٌٍّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ِٓ لذً ثٌذٚي ثألػعجء ٚغ١ش ثألػعجء ٚدّٛخخ  - 8

صذ١ر ِٛثث١ك ثٌّٕظّجس ٌٙج أْ صضمذً ثٌضذشػجس أٚ ال صد١ض، ٚلذ صد١ض٘ج دششٚغ  ١ِثجلٙج، إر لذ

 ث١ٌٙتز ثٌؼجِز وٟ ال ٠ىْٛ ٚع١ٍز ظغػ أٚ صأث١ش ػٍٝ ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز. ِؼ١ٕز ِٓ أّ٘ٙج ِٛثفمز

ثٌمشٚض ثٌضٟ صٍدأ إ١ٌٙج دؼط ثٌّٕظّجس ٌغذ خضء ِٓ ٔفمجصٙج ثٌطجسةز، ٚلذ ٠ىْٛ  - 2

ػ١ٍّجس لذ صذس أسدجزج ػٍٝ ثٌّٕظّز أٚ صذخً ظّٓ ثخضصجصجصٙج، ص٠ًّٛ  ثاللضشثض ألخً

 ثٌّٙجَ ثاللضصجد٠ز ٚثٌّج١ٌز. الع١ّج فٟ ثٌّٕظّجس رثس

ٚثسدثس ِج صصذسٖ ثٌّٕظّز ِٓ وضخ ٚٔششثس ٚٚثجةك ٚغ١ش٘ج، إظجفز إٌٝ إصذثس ثٌطٛثدغ  - 3

 ثٌذش٠ذ٠ز.

س ٔجدسر، ِٕٚٙج ِج فشض سعَٛ ٚظشثةخ ِؼ١ٕز زغخ ِج ٠سذدٖ ث١ٌّثجق، ٚصىْٛ زجال - 4

 ِٓ ظشثةخ ػٍٝ سٚثصخ ِٛظف١ٙج، ٚ٘ٛ ِج صأخز دٗ ثألُِ ثٌّضسذر صفشظٗ ثٌّٕظّز

 -: ًفقاث الوٌظوت الدوليتثج١ٔج: 

 -صسذد ١ِضث١ٔز ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز ١ِٚثجلٙج أٚخٗ ٔفمجصٙج ٚثٌضٟ صشًّ :

 سٚثصخ ٚأخٛس ثٌؼج١ٍِٓ ف١ٙج ِٓ ِٛظف١ٓ ِٚغضخذ١ِٓ ٚػّجي. -

 ٕجء ٚثإل٠دجسثس ٌّمشثصٙج ٚأخٙضصٙج.ثٌضأث١ث ٚثٌذ -
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ٔفمجس ثٌٕشجغجس ثٌّخضٍفز ثٌضٟ صىْٛ ِٓ ثخضصجصجصٙج، أٚ صّجسعٙج دٕج ء ػٍٝ ٘زٖ  -

 ثالخضصجصجس.

 -ٚزجٌٚش دؼط ثٌذٚي ثٌض١١ّض د١ٓ ثإلٔفجق ثٌزٞ صمَٛ دٗ ثٌّٕظّز إٌٝ ثٌٕٛػ١ٓ ث٢ص١١ٓ:

ٞ، وجألخٛس ٚثٌشٚثصخ ٚإ٠دجسثس ثألد١ٕز ثٌٕفمجس ثٌؼجد٠ز ثٌضٟ ٠ضطٍذٙج ػٍّٙج ث١ٌِٟٛ ثالػض١جد - 8

ثٌّٕظّز ِٓ صأث١ث ٚلشغجع١ز ٚخذِجس دش٠ذ٠ز ٚ٘جصف١ز. ٚصىْٛ ٘زٖ ثٌٕفمجس ٍِضِز  ٚثزض١جخجس

 ثٌذٚي. ٌٍد١ّغ دشأٞ ٘زٖ

ثٌٕفمجس ثالعضثٕجة١ز ثٌضٟ صٕضح ػٓ أدثء ثٌّٕظّز ٌّٙجِٙج ِّٚجسعضٙج الخضصجصجصٙج ٚ٘زٖ  - 2

ٕظّز ث١ٌِٟٛ وٕفمجس ثٌضذخً ِٓ لذً ثٌّٕظّز ٚفك ١ِثجلٙج، إر صشٜ ٠غضٍضِٙج ٔشجغ ثٌّ ثٌٕفمجس ال

 ثالٌضضثَ دٙج . ٘زٖ ثٌذٚي ػذَ

ٚثٌّغأٌز ثٌضٟ دفؼش ٘زٖ ثٌذٚي ٌٛظغ ثٌضمغ١ُ أػالٖ ٘ٛ ثٌّٛلف ِٓ لٛر ثٌطٛثسا ثٌذ١ٌٚز ثٌضٟ 

 8156وّج زصً إدجْ ثٌؼذٚثْ ثٌثالثٟ ػٍٝ ِصش ػجَ ثٌّٕظّز ثٌذ١ٌٚز فٟ ظشٚف ِؼ١ٕز  صٕشتٙج

، إر صشٜ ٘زٖ ثٌذٚي غذمج ٌٍضمغُ ثٌّزوٛس ثٔٙج غ١ش ثألُِ ثٌّضسذر فٟ ثٌىٛٔغٛ ٚوزٌه ػ١ٍّجس

ثٌطٛثسا، ِّج زذث دجٌّٕظّز إٌٝ غٍخ سأٞ ثعضشجسٞ ِٓ ِسىّز  ٍِضِز دذفغ صىج١ٌف لٛثس

دأْ ٘زٖ ثٌٕفمجس صؼذ ِٓ ٔفمجس ١٘تز ثألُِ  8162 ثٌؼذي ثٌذ١ٌٚز، ثٌضٟ أصذسس فضٛث٘ج ػجَ

 .ر ثٌضٟ ٠ٍضضَ دٙج ثألػعجء خ١ّؼُٙ فٟ ثٌّٕظّزثٌّضسذ


