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 الىظام الىلدي الدولي

 : 1111 - 1781املسحلت ألاولى  -1 •

والري التزمذ فُه مخخلف الدٌو بخحدًد كُمت كاعدة الرهب الىظام الىلدي الدولي كام على أطاض   •

ت في جصدًس واطخحراد الرهب.   زابخت لعملتها الىزكُت وظبت ئلى وشن معحن مً الرهب مع ئعؼاء الحٍس

اث ألاطعاز في الدٌو الىامُت، ودعم الثلت في من مصاًا هظام كاعدة الرهب  ، اطخلساز أطعاز الصسف واطخلساز مظخٍى

 ي، الىظام الىلدي الدول

 منها الهخلاداث  لىىه حعسض •

 اطخلساز أطعاز الصسف ألاحىبي اصبح على حظاب عدم الاطخلساز الاكخصادي الداخلي - 1

وآلازاز العىظُت التي هخجذ عً اهخلاٌ الرهب بحن الدٌو مً خالٌ طىء جىشَعه وجسهصه في دٌو على - 2

ىُت وفسوظا  .حظاب أخسي والىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

  :الفترة اجخر اهخلاٌ زؤوض ألامىاٌ ػيلحنوخالٌ هره 

: اهخلاٌ الرهب بحن الدٌو وفلا لحالت محزان اإلادفىعاث، حُث وان ًخىاشن جللائُا مً خالٌ الشكل ألاول 

ت وعلُه واهذ جحسواث زؤوض ألامىاٌ جابعت لحسهت الخجازة الدولُت ووطعُت  دخٌى وخسوج الرهب بحٍس

 محزان اإلادفىعاث.

 جصدًس زؤوض ألامىاٌ ئلى البلدان الىامُت في صىزة الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس: الشكل الثاوي 

 اإلاسحلت الثاهُت بحن الحسبحن العاإلاُخحن ألاولى والثاهُت )هظام الصسف بالرهب(: -2 

واجهازث ألاطىاق اإلاالُت وجللص حجم مً كاعدة الرهب بعد الحسب العاإلاُت ألاولى، وخسحذ ول الدٌو 

ل العمالث الىزكُت ئلى ذهب.   الخجازة الدولُت، وجم مىع عملُاث جصدًس واطخحراد الرهب، ووكف جحٍى

ىُت بعد الحسب العاإلاُت ألاولى  وذاث فىائع مالُت هبحرة هأهبر دولت دائىت وبسشث الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

 وأزصدة ذهبُت ضخمت، 

طم عدة دٌو منها فسوظا،  1922وفي حىىي طىت  1921في بسوهظل طىت صال  الىلدي لل علد مإجمس 

ت وأإلااهُا، وئًؼالُا، والُابان، بغسض العىدة ئلى  ص الخعاون بحن البىىن اإلاسهٍص هظام كاعدة الرهب، وحعٍص

 لخحلُم الخىاشن الداخلي والخازجي.

ذ أشمت الىظاد الىبحر عام 
ّ
  1929ئذ حل

 اعا عً الالتزام بلاعدة الرهب وخسحذ الدٌو جب

موطمح الخسوج   بخخفُظاث هبحرة الطعاز صسف العمالث اإلاخخلفت  بخعٍى
ً
مخخلف عمالث الدٌو ووان مسفلا

 وهى ما أزس بؼيل هبحر على حسهت الخجازة الدولُت. 

 يل هبحر.ودمسث اوزوبا اكخصادًا وجللصذ الخجازة العاإلاُت بؼ 1939وحاءث الحسب العاإلاُت الثاهُت طىت 
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 :Bretton Woodsهظام بسيتن وودش -3

فخم  جىكف نهائيا العمل بلاعدة الرهب كىظام هلدي دولي 1939مع وؼىب الحسب العاإلاُت الثاهُت عام 

 ئعادة فسض اللُىد الجمسهُت وغحر الجمسهُت بؼيل أدي ئلى اهخفاض حجم اإلابادالث الدولُت 

ىُت  تن وودش بالىالًاث اإلاخحدة ألامٍس وهى ما اطخدعى ممثلي الدٌو السأطمالُت الصىاعُت لاللخلاء في مدًىت بٍس

 ، املؤجمس الىلدي واملالي الخابع لألمم املخحدةلعلد  1944طىت 

ت حيث اهبثم عن املؤجمس صىدوق الىلد الدولي والبىك الدولي لإلوشاء والخعمير ومىظمت الاجفاكيت العام •

 للخعسيفاث والخجازة

تن وودش في:  وجخمثل مهام هظام بٍس

 الحفاظ على أسعاز صسف مسخلسة،  • •

 خلم هظام ائخماوي مخعدد ألاطساف ًىدزج ضمن كىاعد صىدوق الىلد الدولي وجحت إشسافه، • •

 .جحسيس الخجازة الدوليت بئشالت مخخلف الليىد التي حعيلها • •

ً ملترححن للؼيل  • س  أمام اإلاإجِمٍس
ُ
تن وودش ػ ، الجدًد للىظام الىلدي الدوليوكبل اوعلاد مإجمس بٍس

 John Maynardعلى لظان مبعىثها الاكخصادي الىبحر حىن مُىازد هُىحزبسيطاهيا  أحدهما جلدمذ به

Keynes،  على زأض لظاجها الاكخصادي هازي واًذ الىالًاث املخحدة ألامسيكيت والثاوي جلدمذ بهHarry 

Dexter White. 

 

 املشسوع إلاهجليزي:

 إلصال  هظام الىلد والصسف العالمي. هدفه حظهُل طُاطت الخىطع الىلدي الداخلي  •
ً
كدم هُجز مؼسوعا

 والخازجي، وشٍادة الخبادٌ الخجازي، وجحلُم الاطخلساز الاكخصادي.

ت وطلؼت هلدًت فىق الاجحاد الدولي للملاصت وعلُه اكتر  ئوؼاء   • الري ٌعخبر بمثابت بىً للبىىن اإلاسهٍص

، ًلىم بخلم اللىة الؼسائُت الالشمت للخبادٌ الدولي، وأػلم على العملت التي طِخم ئصدازها   Theالدٌو

Bancor،  هرلً حُث جخحدد حصت ول دولت في اجحاد اإلالاصت الدولي أطاطا بحجم ججازتها الخازحُت، و

بملداز صادزاتها مً الرهب. والىاكع أن هرا اإلاؼسوع وان ًحاٌو ئلغاء دائيُت ومدًىهُت الدٌو ججاه بعظها 

 البعع، 

ىُت. ألهه ًحاٌو جحُُد ئمياهُت الدٌو لىً هرا اإلالتر   ؼاوي كابله السفع مً ػسف الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس البًر

ت في الظُؼسة على الىظام الىلدي الدول ي الجدًد باعخبازه ًسهص على مىح صالحُاث ئدازة الؼإون الىلدًت اللٍى

 واإلاالُت لهُئت محاًدة
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 :امللترح الامسيكي

اطتهدف اوؼاء مإطظاث دولُت في ػيل صىدوق الىلد الدولي لخثبُذ كُمت العمالث للدٌو ألاعظاء اإلاؼترهت فُه، 

الدٌو ألاعظاء جحدًد كُمت عملتها بالرهب، ولِع لها التي جسجبؽ كُمتها بىشن معحن مً الرهب، بحُث ًجب على 

 .الحم في حغُحر هره اللُمت ئال بعد مىافلت أزبعت أخماض أصىاث الدٌو ألاعظاء في الصىدوق 

وفي حالت حدور اخخالٌ حىهسي في محزان اإلادفىعاث جيىن مهمت الصىدوق الظعي لخثبُذ كُمت العمالث مً خالٌ  

خيىن اإلااٌ الاحخُاػي للصىدوق مً الرهب وعمالث الدٌو ألاعظاء والظىداث الائخمان اإلاخبادٌ بحن ألا  عظاء، ٍو

ل ،  الحيىمُت لبالدها ىُت جخمظً بىظام الصسف بالرهب، والدوالز كابل للخحٍى وبما أن الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس

 للرهب في اإلادفىعاث الدولُت ، طخيىن العملت اإلاظخخدمت هي الدوالز، 

ن ًيىن حجم الحصت ألي دولت على أطاض ما في حىشتها مً ذهب وعمالث أحىبُت، وحجم دخلها اكتر  واًذ أ

ىُت التي واهذ جملً  اللىمي ومدي جللباث محزان مدفىعاتها، وهى بهرا الؼيل وان ٌعبر عً مصلحت الىالًاث ألامٍس

 . أهدان أهبر همُت مً الرهب

 :وضع وجفعيل هظام هلدي دولي ًحلم ما ًليالهدف من علد اجفاكيت بسيتن وودش إذا ً وكان 

ل بحن مخخلف العمالث. - ت الخحٍى  طمان حٍس

 وطع هظام ًمىع جللباث أطعاز الصسف. -

 جحلُم الخىاشن في محزان اإلادفىعاث. -

 الىظس في مىطىع الاحخُاػاث الدولُت لخىفحر الظُىلت الدولُت. -

 ؤلادازة الدولُت للىظام الىلدي العالمي الجدًد. -

 أطفسث الجهىد على اوؼاء مإطظخحن هما صىدوق الىلد الدولي والبىً الدولي للوؼاء والخعمحر.وكد  •

 انهياز هظام بسيخىن وودش:

 ( 1111- 1111خالل الفترة ) •

•  ،
ً
 هبحرا

ً
ىُت فائظا ً الخازحُت للىالًاث اإلاخحدة ألامٍس  سجلذ اإلاىاٍش

لها لالهخعاغ الاكخصادي،  •  وواهذ الدٌو الاوزوبُت في ػٍس

يا في الخىاكص اإلاظخمس لخخحٌى ئلى عجص طىت  •   1951وبدأث فىائع أمٍس

 بل فاكذ طسعت التراهماث الحد اإلاسغىب فُه،  •
ً
يي عجصا حادا  واحه محزان اإلادفىعاث ألامٍس
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ىُت، • ل الدوالز ئلى ذهب مً وشازة الخصاهت ألامٍس  وبدأث هره البىىن جسفع معدٌ جحٍى

 مخصون الىالًاث وصلذ اإلاظخحلاث ألاح 1961وفي طىت   •
ً
با يي جلٍس ىبُت السطمُت على مخصون الرهب ألامٍس

ىُت مً الرهب حمُعه،   اإلاخحدة ألامٍس

ل أزصدتهم مً دوالز ئلى ذهب وعمالث أحىبُت خاصت الفسهً  وبالخالي كام ماليى ألاصٌى الظائلت بخحٍى

ظسي واإلاازن ألاإلااوي،  الظَى

ظسا حصء هبحر مً   •  الخدفلاث ئلى ذهب للحد مً جدفم زاض اإلااٌ اإلاظازب ئليها، فحىلذ ول مً أإلااهُا وطَى

 وبدأث أطعاز الرهب جسجفع في ألاطىاق الخاصت،  •

للدفاع عً  1961في جهاًت عام London Gold Poolػيلذ عدة دٌو صىاعُت ما ٌظمى بمجمع ذهب لىدن   •

 دوالز هظعس لألوهصت. 35

يا وحدر طغؽ ومع جصاعد الحسب في الفُدىامُت  1965في مىخصف  ازجفعذ معدالث الخطخم في أمٍس

جحذ  1967لخخفُع كُمت الدوالز في طىق العمالث ألاحىبُت، وفي هفع الىكذ وكع الجىُه الاطترلُني طىت 

ت بِىه وبحن الدوالز، مما دفع الزجفاع  زحمت اإلاظازبحن، وجم جخفُع كُمخه بنهاًت العام وحدزذ مظازبت كٍى

وهدُجت جللص الاحخُاػاث  لرهب مسة أخسي ًبُع الرهب لىكف ازجفاع ألاطعازأطعاز الرهب، وأخر مجمع ا

ىُت ئلى جخفُع كُمت الدوالز، ىُت بؼيل هبحر، لجىء الىالًاث اإلاخحدة ألامٍس ىت ألامٍس  مً الرهب في الخٍص

هسوب همُاث هبحرة مً زؤوض ,ازجباغ ألاطىاق اإلاالُت ببعظها بؼيل هبحر مً خالٌ أطىاق العمالث ألاوزوبُت  

ت، ول ذلً أدي ئلى  ل الدوالز للعمالث اللٍى ىُت للخازج، وجحٍى مصيد من الاخخالل في ميزان املدفىعاث ألامىاٌ ألامٍس

 ألامسيكي

يي آهران  • دؼازد هُىظىن"اطؼس السئِع ألامٍس  كسازاجه التي اشخملت على: 1971آب  15لُعلً في  "ٍز

 يي بالرهب.فصل ازجباغ الدوالز ألامٍس -

ل وجخفُع كُمخه الرهبُت. -  ئلغاء كابلُت الخحٍى

ىُت. -  فسض زطىم ئطافُت على الىازداث ألامٍس

ىُت في الخازج. -  ووطع كُىد على الاطدثمازاث ألامٍس

ىُت الخازحُت. -  جخفُع اإلاعىهاث ألامٍس

يي في محاولت احخىاء الخطخم اإلاحلي -  اإلاخصاعد. فسض كُىد على ألاحىز وألاطعاز في الاكخصاد ألامٍس
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  1971وكاعدة الصسف بالرهب وفي واهىن ألاٌو نهاًت هظام بسيتن وودش وولها ئحساءاث اعخبرث اإلاإػس على   -

خفع دوالزا لألوهصت، ألامس الري ٌعني  35دوالز بدال مً  38جمذ اإلاىافلت على زفع طعس أوكُت الرهب ئلى 

%، 14% والحن الُاباوي بيظبت  17ألاإلااوي بيظبت وفي ذلً الىكذ زفع اإلاازن %،  9كُمت الدوالز بيظبت 

حغحرث معالم  1971بعد كساز السئِع هُىظىن في عام  وزفعذ هرلً كُمت العمالث ألاخسي بيظب أكل

 الىظام الىلدي، 

 بداًت باالججاه هحى هظام طعس الصسف اإلاعىم أو الحس، •

ل الدوالز ئلى ذهب،  •  والخخلي عً كاعدة جحٍى

 ألامس الري هخج عىه عدة جللباث في أطعاز الصسف   •

وعلُه جخحدد معالم هرا ألاخحر في العملُاث التي حعد طمً اللىاعد وؤلاحساءاث التي جحىم الىلد العالمي،  •

مىً جحلُل هره العملُاث هما ًلي:  ٍو

الدوالز هعملت جبادٌ : جمحز طعس الصسف خالٌ فترة كاعدة الرهب بالثباث باعخماده على سعس الصسف *

ل ئلى ذهب وفم  تن وودش عام  35كابلت للخحٍى والخخلي عً  1971دوالز لألوهصت، لىً بعد اجهُاز هظام بٍس

ل الدوالز ئلى ذهب، اعخمد طعس الصسف اإلاعىم، وجحٌى أهثر مً  باإلائت مً دٌو العالم ئلى الىظام  51جحٍى

يي العملت الازج ت اإلاعىم، مع بلاء الدوالز ألامٍس ت وحظٍى ت اإلابادالث الخجاٍز ت التي جخم على أطاطها حظٍى ياٍش

 اإلادفىعاث،

حعد أهم أػياٌ الخعاون الىلدي، وهي مً مهام اإلاإطظاث الىلدًت الدولُت هصىدوق الىلد  السيىلت الدوليت:* 

وكىاعد جىظُمُت الدولي والبىً الدولي، بِىما ٌعمل الىظام الىلدي الدولي على ئدازة هره العملُت وفم ئحساءاث 

عخمد الىظام الىلدي الدولي على الساهً على  جحىم حسهت الظُىلت الدولُت، بغسض جحلُم الخىاشن الىلدي الدولي. َو

مجمىعت مً العمالث الظُادًت، وهي عمالث ذاث طُادة وػىُت جحظى بلبٌى دولي وذاث كىة هلدًت مً بُنها الدوالز 

يي، الُىزو ألاوزوبي، الحن الُ ظسي، الُىان الصُني.ألامٍس  اباوي، الجىُه ؤلاطترلُني، الفسهً الظَى

مً أهم اإلاؼاول التي حعترض عملُاث الىظام الىلدي الدولي هي هُفُت ئدازة أشمت  :*إدازة أشمت املدفىعاث •

 اإلادفىعاث الدولُت في فترة غُاب الظُىلت لدولت ما، وجخحدد اإلاؼيلت مً خالٌ الحالخحن الخالُخحن:
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ت عملُت ػساء ممخلياث أو  ألاولى:الحالت  • ل لىً لِع لها كبٌى في حظٍى وحىد عملت لبلد معحن كابل للخحٍى

 طداد مظخحلاث في الخازج أي أن عملت الدولت ال جيخمي لعملُت الظُىلت الدولُت.

 و  الحالت الثاهيت: •
ً
ل مع العمالث ألاخسي اإلالبىلت دولُا التي عدم ججاوع العمالث الىػىُت اللابلت للخحٍى

 جدخل طمً الظُىلت الدولُت.

 ومً بحن أوحه اللصىز التي واحهذ الىظام الىلدي الدولي الحالي هجد:  •

ً اإلادفىعاث. -  عدم وحىد آلُت دولُت لخصحُح الاخخالالث في مىاٍش

 آلازاز الظلبُت لللسازاث الاكخصادًت التي جخخرها الدٌو الىبري على اكخصادًاث الدٌو الصغحرة. -

ث في جدفلاث زؤوض ألامىاٌ بظبب غُاب كاعدة دولُت ًخم الاعخماد عليها في الخىطع حدور اطؼسابا -

 الىلدي وجحدًد معدالث الفائدة.

 عدم هفاًت اإلاصادز الالشمت لخىفحر الظُىلت على اإلاظخىي الدولي. -

في صىدوق الىلد الدولي. وهره وحداث «Special Drawing Rights بحلىق السحب الخاصت »  حعسيف:

ت لخخفُف الؼلب الدولي على الدوالز على أن  ت الحظاباث بحن البىىن اإلاسهٍص هلدًت ًمىً اطخخدامها لدظٍى

 مجمىعت العؼس الىبري في الصىدوق. جداز هره آلالُت الجدًدة مً خالٌ

 

 

 


