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 :الجغرافٌامادةثانٌا/

 واقع اإلقتصاد العاؼبي .الوحدة التعلمية األوذل : 

 إشكالية التقدـ و التخلف . *1

 * اؼببادالت و التنقالت يف العادل 2

 القوى اإلقتصادية الكربى يف العادل الوحدة التعلمية الثانية : 

 * مصادر القوى اإلقتصادية للواليات اؼبتحدة األمريكية و تأثَتىا على اإلقتصاد العاؼبي .1

 . * ظاىرة التكتل و أثرىا يف قوة اإلرباد األورويب2

 * العالقة بُت السكاف و التنمية يف شرؽ و جنوب شرؽ أسيا 3

 اإلقتصاد و التنمية يف دوؿ اعبنوب .الوحدة التعلمية الثالثة : 

 * اإلقتصاد اعبزائري يف العادل .1

 * اعبزائر يف حوض البحر األبيض اؼبتوسط ) خاص بشعبيت أداب و فلسفة + تسيَت و إقتصاد (2

 يف اؽبند ) خاص بشعبيت آداب و فلسفة + تسيَت و إقتصاد (  * السكاف و التنمية3

 * التنمية يف الربازيل .4
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 الوضعية التػعلمية األوذل:إشكالية التخلف و التقدـ                                               *
: أف يكوف اؼبتعلم قادرا على إدراؾ على إدراؾ مفهـو التقدـ و التخلف واألسس اؼبعتمدة يف الكفاءة اؼبستهدفة*

 تصنيف الدوؿ.
اغبرب العاؼبية الثانية سياسيا و إيديولوجيا إذل شرؽ و غرب بينما انقسم لقد انقسم العادل بعد هناية  اإلشكالػػػػية:* 

اقتصاديا إذل عادل الشماؿ اؼبتقدـ وعادل اعبنوب اؼبتخلف إذ ظهرت يف األفق إشكالية ربديد مفهومي التقدـ و 
التخلف واألسس اؼبعتمدة يف ذلك.

طور اؼبادي و التكنولوجي ومسايرة الركب مصطلح عصري اقتصادي اجتماعي يدؿ على الت مفهـو التقدـ: -1
اغبضاري والقدرة على توفَت لواـز وشروط االنتاج وربقيق التنمية البشرية    و اؼبادية وربقيق االكتفاء الذايت و 

 الدولية و التحكم فيها دبا ينعكس باإلهباب على اعبوانب اغبضارية األخرى .  ؽ السوؽإغرا
اقتصادي اجتماعي يدؿ على التخلف اؼبادي و التكنولوجي و العلمي  مصطلح عصري مفهـو التخلف: -2

وعدـ مسايرة الركب اغبضاري و العجز عن توفَت لواـز االنتاج وربقيق التنمية البشرية و اؼبادية وعدـ ربقيق 
 االكتفاء الذايت و اػبضوع للتبعية األجنبية  فبا تنعكس بالسلب على اعبوانب اغبضارية األخرى. 

: واقع االقتصاد العالمًالوحدة التعلــمٌة األولى
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معايَت التصنيف ومؤشراهتا: اعتمدت ؾبموعة من اؼبعاير و الشروط لتحديد الدوؿ اؼبتقدمة و الدوؿ اؼبتخلفة  -3
 :وىي مقاييس ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وثقافية وىي كاآليت

من تعد من أىم اؼبقاييس اؼبستعملة يف عملية التحديد من حيث دقتها وتعدد ؾباالهتا  اؼبعايَت االقتصادية:-أ
خالؿ مؤشراهتا التالية:

قدمة يف بلد ما خالؿ سنة : ىوؾبموع قيمة السلع اؼبنتجة و اػبدمات اؼبpnbحجم الدخل الوطٍت اػباـ  -*
 و خارج البالد. داخل  

ىو ؾبموع قيمة السلع و اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ الطاقة العاملة داخل  PIBحجم الدخل احمللي اػباـ  -*
 البلد فقط.

ل الفردي السنوي: ىوحاصل قسمة الدخل احمللي اػباـ على عدد السكاف يف سنة معينة إال أنو معيار الدخ -*
 نسيب.

 حجم اؼببادالت التجارية ) الصادرات و الواردات(. -* درجة الفساد اؼبارل يف الدوائر الرظبية. -*
 ة كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر ...نسبة اؼبواد اؼبصنعة اؼبصدرة: ىي ؾبمل اؼبواد اؼبصنعة ذات جودة عالي -*
 وتتمثل يف مايلي: المعايير االجتماعية: -ب كمية استهالؾ اؼبواد الولية الطاقوية و اؼبعدنية.-*
 تقرير التنمية البشرية لربنامج األمم اؼبتحدة ويتناوؿ :-
) معدؿ استهالؾ حالة اؼبياه و الصرؼ الصحي و التغذية  -اؼبخاطر الصحية -الدخل الفردي-التعليم  -

 وضعية اؼبرأة و الطفل. -اغبريرات( و القدرة الشرائية.
 تتناوؿ صبلة من اؼبؤشرات ىي: المعايير الديمغرافية: -ج
 متوسط العمر) أمد اغبياة(: الذي يكشف ارتفاع أو تدين مستوى الرعاية الصحية    و االستقرار األمٍت.-
 معدؿ االقباب. -نسبة الوفيات -نسبة الوالدات- الطبيعية(.نسبة النمو الطبيعي ) الزيادة  -
نسبة -تعد ىي األخرى من أىم اؼبقاييس اؼبعتمدة يف التصنيف    و التحديد وتتمثل يف : المعايير الثقافية: -د

عدد مستخدمي شبكة االنًتنيت: فهو يكشف عن قوة القدرة الشرائية ومدى ارتفاع اؼبستوى  - -التعلم و األمية
 عدد الكتب اؼبنشورة سنويا.  -التعليمي و الثقايف.

تصنيف الدول-4
 لقد قسم علماء االقتصاد العادل اؼبتقدـ إذل ثالثة عوادل حسب درجة تقدمها وىي كاأليت::الدول المتقدمة
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كندا، ( ىي الو.ـ.أ،  G8وىي ؾبموعة الثماين ) الدوؿ الصناعية الكربى يف العادل  الدول األكثر تقدما:-1-أ
% من 55% من إصبارل مساحة العادل اؼبتقدـ و74.5الياباف، أؼبانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا وىي تشكل نسبة 

 ـ.2000سكانو سنة 
 اسًتاليا. -السويد -بلجيكا -ىولندا الدول المتقدمة:-2-أ
 رومانيا. -زيلندا اعبديدة -إيرلندا اعبنوبية -اليوناف -تضم الربتغاؿ الدول األقل تقدما:-3-أ

 قسم علماء االقتصاد العادل اؼبتخلف إذل: الدول المتخلفة: -ب    
دوؿ جنوب شرؽ أسيا) دوؿ  -جنوب إفريقيا -الربازيل -يشمل كل من الصُت دول نامية متقدمة:-1-ب

دوؿ النمور األربعة(. و ربسب أحيانا يف التصنيف اعبديد على حساب عادل الشماؿ باعتبارىا دوؿ  -التنُت
 ناعية جديدة.ص
دوؿ اػبليج العريب ) اؼبملكة العربية  -فنزويال -نيجَتيا -تشمل اعبزائر الدول السائرة في طريق النمو:-2-ب

 البحرين( تعتمد معظمها على الثروة النفطية. -قطر -الكويت -اإلمارات -السعودية
مليار  1خلها الوطٍت اػباـ البَتو وىي اليت يتجاوز د -الفيتناـ -تشمل كل من غانا دول متخلفة:-3-ب

 دوالر.
وىي الدوؿ اليت تفتقر للموارد األولية وتعتمد على اؼبساعدات الدولية وتعاين اجملاعة  دول متخلفة جدا:-4-ب

 الصوماؿ. -اؼبوزنبيق -بنغالديش -وسوء التغذية مثل أفغانستاف
 تحديد المجال الجغرافي للعالم المتقدم   و المتخلف

من  1/3وبتل  بإفريقيا و آسيا.° 35بأمريكا و °  30تقع معظم دولو مشاؿ مدار السرطاف  دم:العالم المتق -أ
و الدوؿ الياباف.روسيا.. -زيلندا اعبديدة -اسًتاليا -كندا  -الو.ـ.أ –مساحة العادل يتألف من دوؿ أوروبا 

 الصناعية اعبديدة يف آسيا
يشكل  بإفريقيا و آسيا. ° 35بأمريكا و °  30تقع معظم دولو جنوب مدار السرطاف  العالم المتخلف: -ب
 زيلندا اعبديدة و جنوب افريقيا -من مساحة العادل يضم قارة إفريقيا و أسيا باستثناء اسًتاليا 2/3
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                                            لوضعية التـعلمية الثانية:المبادالت و التنقالت في العالما

أن ٌكون المتعلم قادرا على إستكشاف األسواق العالمٌة المختلفة وٌبرز دورها فً العالقات االقتصادٌة مع إبراز : *الكفاءة المستهدفة

دور اإلعالم فً المبادالت.

رٌة فٌه والتً تتحكم فً مختلف العالقات االقتصادٌة فً تعد المبادالت و التنقالت فً العالم من أنشط الحركات التجا *اإلشكالــــٌة: 

 .إطار العولمة على اختالف األسواق كالبترول و المواد االستراتٌجٌة وسوق المال

 سوق البترول:-أ أسواق الطاقة:

 % 64بر المصدر الطاقوي األكثر استخداما و استهالكا فً العالم بنسبة  أهمٌته:-5-أ

 إمكانٌة تخزٌنه و نقله و تسوٌقه باستخدام األنابٌب و ناقالت البترول.* سهولة استخراجه و 

 و المطاط...  مادة كالبالستٌك و الزفت 511ت * تعدد مجاالت استعماله )مشتقات البترول( و التً ناهز

  * ضخامة مداخلٌه المالٌة و مساهمته فً تحسٌن المستوى المعٌشً.

 المناطق الرئٌسٌة لإلنتاج:-2

 % 31منطقة الشرق األوسط بنسبة 

 و اإلمارات.  صة السعودٌة و اٌران خا
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 % 12% أمرٌكا الجنوبٌة 29أمرٌكا الشمالٌة  -

 % 15% أوربا الشرقٌة 17إفرٌقٌا  -

 تجارة البترول-3-أ

 التصدٌر و االستٌراد:  -أ

 فمعظمها فً العالم المتقدم.  معظم الدول المصدرة للبترول موجودة فً العالم المتخلف أما الدول المستوردة

 -الكوٌت -العراق -إٌران-اندونٌسٌا-المملكة العربٌة السعودٌة–دولة هً الجزائر  12الدول المنتجة: دول منظمة األوبك تضم  -ب

 مصر.-كندا -انٌابرٌط -النروٌج -الصٌن-الو.م.أ-فنزوٌال إضافة إلى االتحاد األوروبً -اإلمارات العربٌة المتحدة -قطر-نٌجٌرٌا  -لٌبٌا

 -اٌطالٌا -كورٌا الجنوبٌة -ألمانٌا -الصٌن -االتحاد األوروبً -الٌابان -الدول المستهلكة:  تضم معظم الدول الصناعٌة الكبرىالو.م.أ -ج

 الهند. -كندا -برٌطانٌا -فرنسا

و التً تعتمد  بٌن الشركات  1928 الموقعة فًكانت األسعار تحدد بموجب اتفاقٌة الخط األحمر  1971قبل  مركز تحدٌد األسعار: -د

  1972جانفً 21األولى  قامت مراجعة األسعار بموجب اتفاقٌة جنٌف 1971على سعر بترول خلٌج المكسٌك. لكن بعد 

 الحصص و سقف اإلنتاج و تحدٌد السعر.  نظاماعتماد 1986رر منظمة األوبك سنة قبل أن تق 1973جوان  1 ثم الثانٌة

ا تساهم البورصات العالمٌة فً تحدٌد األسعار خاصة نٌوٌورك باعتبار النوعٌة و الجودة و الصٌف و الشتاء و األوضاع كم -

 .العالمٌة

 الخفٌف  و الثقٌل و  هناك عدة أنواع من البترول كبترول الجزائر أنواعه:-ه

 البرٌنت فً بحر الشمال و تكساس و فوركادوس فً إفرٌقٌا.

 تتحكم فً إنتاج البترول واستخراجه عدة شركات  العمالقة للبترول:الشركات  -و

 تجارٌة تسمى الشركات المتععدة الجنسٌات و التً ٌطلق علٌها اسم األخوات السبع 

 من االستثمارات العالمٌة وتتحكم فً نصف المبٌعات العالمٌة. 1/3إذ تمتلك 

 سوق الغاز الطبٌعً:-

 تعرٌفه:-5-ب

ال يسبب الغز رائحة كريهة عند  –سهولة استخراجو و استعمالو ونقلو اليسبب تلوثا للبيئة. - أىميتو:-2-ب
 يعطي الغاز الطبيعي سعرات حرارية أكرب من اليت يعطيها البًتوؿ عند احًتاقو. –احًتاقو. 
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يال أو يستخدـ كوقودا بد -يستخدـ كوقود لألألت الصناعية الثابتة يف اؼبصانع.مجاالت استخداماتو-3-ب
 -يستعمل يف اؼبنازؿ.–يستخدـ يف توليد الطاقة قي كثَت من اؼبصانع.  –ثاف مع الديزؿ يف سَت السيارات. 

 يستعمل كمادة أولية يف صناعة بعض اؼبواد الكيميائية. –يستخدـ يف إنتاج األظبدة. 
أوروبا الشرقية وروسيا  -.% من اإلنتاج العاؼبي32.9أمريكا الشمالية - أىم مناطق اإلنتاج في العالم:-4-ب

أمريكا الالتينية  -%.10.09منطقة أسيا و احمليط اؽبادي  –%. 11.1أوروبا الغربية  –% . 29.07
 %.4.3قارة إفريقيا –%. 4.8

 تجارة الغاز الطبيعي العالمية: -5-ب
-اؼبرتبة األوذل.% ربتل روسيا 25.4أوروبا الشرقية وروسيا أىم منطقة لتصدير الغازبػ- الدول المصدرة: -أ

 أمريكا
 -النرويج. -%أىم الدوؿ اؼبصدرة ىولندا20.4أوروبا الغربية -%.98.% ربتل كندا اؼبرتبة األوذل بػ21الشمالية 

القارة اإلفريقية  -اسًتاليا. -اندونيسيا -% أىم الدوؿ اؼبصدرة ماليزيا15.1القارة اآلسيوية واحمليط اؽبادي 
 -البحرين -ـ.ـ.ع -% من أىم دولو ايراف4.1الشرؽ الوسط -يجَتيا .ن -ليبيا -%أنبها اعبزائر11.2

 ترينيداد. -%خاصة األرجنتُت2.3أمريكا الالتينية  -اإلمارات.
مليوف برميل  فبا يشَت إذل مبو  19.250ـ 2007بلغ إصبارل حجم اإلنتاج العاؼبي سنة  الدول المنتجة: -ب

 21ة حيث سانبت روسيا دبعظم اإلنتاج العاؼبي بنسبة باؼبائ2.5ب  2007-2002معدؿ اإلنتاج من سنة 
باؼبائة وأىم الدوؿ اليت تتصدر إنتاج الغاز الطبيعي ىي  18باؼبائة والو.ـ.أ يف اؼبرتبة الثانية حيث بلغت مسانبتها 

 ايراف. -ـ .ع .س -أوزباكستاف -أندونيسيا -اعبزائر–ىولندا -الو.ـ.أ.كندا.بريطانيا–روسيا 
باؼبائة من إصبارل حجم االستهالؾ العاؼبي  23.5تشَت اإلحصائيات أف الغاز يساىم بنسبة   :االستهالك -ج

ـ كما ارتفع حجم االستهالؾ العاؼبي للغاز 2030باؼبائة سنة  26.32ومن اؼبتوقع أف ترتفع ىذه النسبة إذل 
االستهالؾ إذ يقدر معدؿ أكرب دولة يف العادل من حيث باؼبائة وتعد الو.ـ.أ 2.4ـ ب 2007-2002مابُت 

 باؼبائة.15ـ تليها روسيا بنسبة 2007باؼبائة من حجم االستهالؾ العاؼبي سنة  21.4استهالكها ب
باؼبائة  0.7تريليوف ـ مكعب  بنسبة  6.622.4ـ  2007بلغ االحتياط العاؼبي للغاز مع هناية  االحتياط: -د

.تريليوف ـ مكعب أي 1.670من حيث االحتياط  ـ. وتتصدر روسيا اؼبرتبة األوذل2006بالنسبة لسنة 
 تريليوف مث اعبزائر.1.006باؼبائة مث ايراف وقطر ب 26
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 أسواق الموارد االستراتيجية:-2
 القمح

يعترب القمح األكثر استهالكا و استعماال يف العادل وىو الغذاء األساسي لنصف سكاف العادل - أىميتو: -1-أ
مليوف 500أكرب ذبارة للحبوب ىي ذبارة القمح تبلغ يف اؼبتوسط  – حريرة. 2500غ منو يوفر 750حيث 

 ـ.2000مليوف ىكتار سنة  213.6يشغل مساحة زراعتو يف العادل قرابة  –قنطار سنويا. 
القمح الصلب يتصف بطوؿ فًتة  -القمح اللُت يبتاز دبحصولو الوافر وسعره اؼبنخفض نسبيا.- أنواعو:-2-أ

القمح الشتوي يتمركز يف منطقة البحر األبيض اؼبتوسط الو.ـ.أ+  –يزرع يف الشتاء و الربيع. زبزينو وارتفاع أسعاره 
.أ ويف روسيا . –األرجنتُت أوكرانيا+ اسًتاليا.   القمح الربيعي:يتمركز يف جنوب كندا و مشاؿ الـو

رضية باستثناء اسًتاليا يتمركز إنتاج القمح يف النصف الشمارل من الكرة األأىم الدول المنتجة للقمح:  -3-أ
 -اؽبند -ـ وىي : الصُت2000من االنتاج العاؼبي  سنة  3/4و الدوؿ العشر األوائل اؼبنتجة إذ تغطي قرابة 

.أ  تركيا. -باكستاف -أؼبانيا -اسًتاليا -كندا  -روسيا -فرنسا -الـو

 
ومنطقة اإلنتاج و النقل يف ربدد أسعار القمح حسب النوعية ) صلب أو لُت(  تجارة القمح الدولية:-4-أ

بورصيت لندف وشيكاغو، ومتوسط سعر القمح الصلب أكثر ارتفاعا من القمح اللُت.
مليوف طن. 25تعترب الو.ـ.أ ي البد الوحيد الذي يستهلك سوؽ استهالكية كبَت حيث تستوعب 
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.أ وكندا نبا أكرب اؼبصدرين للقمح يف العادل حيث يشارؾ كل واحد منه مليوف طن. 20-10ما دبقدار تعترب الـو
.أ+ كندا+ فرنسا+ اسًتاليا+ األرجنتُت. أىم الدوؿ اػبمسة األوذل اؼبصدرة للقمح ىي: الـو

أىم الدوؿ اؼبستوردة: مصر+ الربازيل+ الياباف+ اعبزائر+ كوريا اعبنوبية
دولة من  100و أف كشف تقرير منظمة التغذية و الزراعة الفا القمح كعنصر أساسي في المن الغذائي:-5-أ

ـ تتلقى مساعدات غذائية من اغببوب وخاصة القمح يف مقدمتها  1997العادل الثالث وحسب إحصائيات عاـ 
 بنغالديش. -اثيوبيا –كوريا الشمالية 

يُعد أحد أىم احملاصيل الغذائية يف العادل،من فصيلة اغببوب اليت تضم كاًل من القمح،  تعريفو: -1-أ
 .بقية ؿباصيل اغببوب، من حيث قدرتو على النمو يف األرض اؼبغمورة باؼباءوالذرة،وىبتلف عن 

يدخل يوفر األرز للمواطن اآلسيوي نصف ما وبتاجو يومًيا من السعرات اغبرارية. - مجاالت استخدامو: -2-ا
صنعة. مصدر أساسي للغذاء. –

ُ
األرز يف كثَت من األغذية اؼب

 أنواعو:-3 األرز:-ب
، وكلن واألرز اإلفريقياألرز اآلسيوي،نوًعا من األرز، يُزرع منها اآلف نوعاف فقط، نبا 20تعرَّؼ العلماء على

 .أما األرز اإلفريقي فيزرع بكميات قليلة وخاصة يف غرب إفريقياما يُزرع من األرز ػ تقريًبا ػ ىو األرز اآلسيوي،
 تجارة األرز:– 4-أ

دولة، ويبلغ إصبارل اؼبساحة اؼبزروعة باألرز يف  100األرز يف أكثر من يتم زراعة  مناطق تواجد زراعة األرز:*
ا جينًدا يف  مليوف طن من األرز. وينمو األرزمليوف ىكتار سنويًا تنتج كبو 600 155يقرب من العادل ما ًّ ّن مبون

فر ىذه الظروؼ اؼبالئمة يف  األمطار أو مصادر الرني، وتتوااؼبناطق الدافئة، اليت ترتفع فيها الرطوبة الناذبة عن مياه
يف اؽبند والودياف، واألراضي احملصورة بُت أهنار معيننة منها هنر ياقبتسي يف الصنُت واعبانجكثَت من اؼبناطق اؼبدارينة

  .واؼبيكونج يف فيتناـ
اؽبند أكثر % من األرز على مستوى العادل. وتُػَعدُّ كٌل من الصُت و 90*الدوؿ اؼبنتجة: يزرع األرز يف أسيا كبو 

وتتصدنر الدنوؿ اؼبنتجة % من إنتاج األرز يف العادل،50إنتاًجا لألرز يف العادل، فهما يزرعاف مًعا أكثر من الدوؿ
والياباف، وفيتناـ، وتايالند. ويُػقندَّر ؾبموع ؿبصوؿ ما األخرى كٌل من بنغالدش، وبورما )ماينمار(، وإندونيسيا،

 1,500 و توسعت زراعتو يف أسًتاليا، ويوجد أكثر من .مليوف طن سنويِّا 2,5تنتجو عشر دوؿ أوروبية كبو
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% من احملصوؿ واىم الدوؿ اليت تتصدر األرز سنويًا، ويتم تصدير 90مزرعة تُنتج كبو 800,000 طن من
 .ل.الربازي -الياباف -الفلبُت -بورما -تايالندا -فيتناـ -بنغالديش -اندونيسيا -اؽبند -زراعتو ىي : الصُت

ونظرًا لزيادة أعداد اؼبهاجرين من دوؿ الشرؽ األقصى والشرؽ األوسط إذل  *الدول المستوردة و المستهلكة:
األوروبية على رأس أوروبا، والختالؼ العادات الغذائية لدى ىؤالء اؼبهاجرين، فقد أصبح عدد من الدوؿدوؿ

طن من األرز سنويًا، وتستورد فرنسا 300,000قائمة الدنوؿ اؼبستوردة لألرز. وتستهلك اؼبملكة اؼبتحدة 
وتستهلك الدوؿ.تنتجها اؼبناطق اعبنوبية من فرنسا طنطن من األرز سنويًا إضافة إذل 65,000 200,000

يستخدـ سلعة ذبارية عاؼبية فهو أقل اليت تقـو بزراعة األرز صبيع ما تنتجو من األرز تقريًبا، أما مقدار األرز الذي
 .%5من 

ؿبصوؽبا  % من50تايالند، وباكستاف، والصنُت، والواليات اؼبتنحدة حيث ُتَصدِّر األخَتة كبو  الدول المصدرة:*
 .كل عاـ

 حركة األموال ودورىا في العالقات االقتصادية:-3
تزايد أدى التطور التكنولوجي و االقتصادي وكثافة تدفقات اؼبواد الولية و اؼبصنعة و االستثمارات يف اػبارج إذل 

حركة رؤوس األمواؿ يف األسواؽ العاؼبية كالبورصات العاؼبية حيث سانبت ىذه األخَتة يف تنظيم العالقات 
 االقتصادية.

الياباف( حيث تتحكم الدوؿ الكربى  -االرباد األورويب -تًتكز أىم البورصات يف العادل اؼبتقدـ ) أمريكا الشمالية
وتسَته وفق مصاغبها.من خالؽبا يف النظاـ اؼبارل العاؼبي 

قيمة اؼببادالت التجارية يتناسب طرديا مع حجم البورصات.
يعود أصل كلمة البورصة إذل اسم عائلة فاف دار بورسن البلجيكية اليت كانت تعمل يف اجملاؿ  أصل البورصة:

ـ حيث أصبح رمزا 15البنكي و اليت كاف فندقها دبدينة بروج البلجيكية مكاف إلتقاء التجار احملليُت يف القرف 
 لسوؽ رؤوس األمواؿ.

ىي سوؽ مالية منظمة و قانونية و رظبية  يتم فيها تبادؿ وربديد  األسهم   و السندا ت و تعريف البورصة:  
شراء وربديد قيم العمالت وتسمى بورصة القيم أو األسواؽ اؼبالية كبورصة نيويورؾ، وبورصة التجارة اليت هتتم 

 وارد الولية واحملاصيل الزراعية كبورصة لندف وشيكاغو.بالسلع  وتسعَتة اؼب
 سلبيات النظام المالي:
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تسرب  –ـ. 1998-1997تعرضو لألزمات الدولية الناذبة عن اغبرية و الربح السريع مثل األزمة اؼبالية لسنة 
ـ 2003بارمالط  الفضائح اؼبالية لبعض الشركات مثل فضيحة شركة –اؼبواؿ غَت اؼبشروعة إذل سوؽ البورصات. 

تبييض اؼبواؿ اليت ترتبط جبرائم أنبها النصب و االحتياؿ وإختالس أمواؿ عمومية ويتم استثمارىا يف شراء  -.
 عقارات وأسهم يف شركات حقيقية وحىت ونبية ) إعادة رسكلة اؼبواد غَت اؼبشروعة.

دور التكنولوجيا  و  االعالم في المبادالت:-4
 االعالم : 

ىو عملية النشر وتقدًن اؼبعلومات الصحيحة و اغبقائق الواضحة و األخبار الصادقة و اؼبوضوعات تعريفو: -ب
الدقيقة و الوقائع احملددة مع ذكر مصادرىا خدمة للصاحل العاـ وعلى اؼبناقشة و اغبوار واالقناع بأمانة وموضوعية 

ويعرؼ بالسلطة الرابعة.
عالمية و األقمار الصناعية. * بروز ظاىرة التخصص يف القنوات *تعدد القنوات االتطور وسائل االعالم: -ب

 األمريكية. * cnnاالخبارية مثل قناة اعبزيرة. * التنافس بُت القنوات الفضائية مثل اعبزيرة القطرية و 
 التغطية اؼبباشرة لالحداث العاؼبية. * تطور استعماؿ االنًتنيت.

دخلت تكنولوجيا اإلعالـ اآلرل ؾباؿ التجارة العاؼبية باستخداـ االنًتنيت عرب شبكات  تكنولوجيا اإلعالم: -ج
حبث عمالقة وىو ما أصبح يعرؼ بالتجارة االلكًتونية و االقتصاد الرقمي اليت حققت أرباحا ضخمة بفضل تزايد 

العادل الرقمي من أجل عرض مستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث يلتقي اؼبشًتوف و البائعوف و السماسرة عرب ىذا 
 السلع و اػبدمات.

 :انعكاسات تطور االعالم -د
* التقارب بُت الشعوب و الثقافات ) ربوؿ العادل إذل قرية كونية(. * السرعة يف التعايش مع ـبتلف  االيجابية:

األحداث ووسيلة من وسائل التثقيف. *وسيلة من وسائل الدعاية و اإلشهار.
من وسائل اؽبيمنة و التجسس بالنسبة للدوؿ الكربى. * ظاىرة االحتكار اإلعالمي للقنوات * وسيلة  السلبية:

غبرب اػبليج الثانية. * التأثَت على ثقافة ومعتقدات الشعوب خاصة العادل الثالث. *  cnnالكربى مثل احتكار 
التأثَت يف توجيو الرأي العاـ الوطٍت و العاؼبي
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  -  ا على االقتصاد العالمً  االقتصادٌة األمرٌكٌة وتأثٌره الوضعٌة التـعلمٌة األولى:القوة*

استخالص حٌوٌة الوسطٌن الطبٌعً و البشري مع إبراز مظاهر : أن ٌكون المتعلم قادرا على *الكفاءة المستهدفة

للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأثرها على االقتصاد العالمً.القوة االقتصادٌة 

تتمٌز الو م أ بوزنها االقتصادي و الدٌمغرافً و السٌاسً إذ أصبحت بعد انهٌار اال س أقوى  *اإلشكالــــٌة: 

 ؟ذلكدولة فً العالم فما هً عوامل و مظاهر 

 بطاقة تقنٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:-5

 م عن المملكة المتحدة.14/17/1776فً  ةالمتحدة األمرٌكٌ استقلت الوالٌات

 ً*العملة النقدٌة: الدوالر األمرٌك *اللغة الرسمٌة: االنجلٌزٌة. *العاصمة: واشنطن.*النظام جمهوري رئاسً

ملٌون نسمة سنة  315م/ 2116نسمة سنة  298444221.*عدد السكان: ²ملٌون كم9.6*المساحة: حوالً 

 م.2117سنوٌا.سنة  %11*معدل نسبة نمو السكان:  الواحد. ²نسمة فً كم31السكانٌة العامة:  *الكثافة م.2117

 م.2117سنة  78*أمد الحٌاة :  م.2116فً األلف سنة  16: ل*نسبة وفٌات األطفا

 1.94*مؤشر التنمٌة البشرٌة:  م.2117سنة  %5.5*نسبة البطالة:  م.2116سنة  %11*نسبة األمٌة:

ألف 13*الدخل الوطنً الخام: م.2113سنة  %21*معدل سكان الرٌف  م.2113سنة  %81مدن *معدل سكان ال

*نسبة المساهمة فً الدخل الخام العالمً :  ألف دوالر.45*الدخل الفردي السنوي:  م.2117ملٌار دوالر سنة 

 م.2117سنة   28%

:القوى االقتصادٌة الكبرى فً العالم.الثانٌةالتعلــمٌة الوحدة 
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المقومات و عوامل القوة التً تتمٌز بها تتمثل حٌوٌة الوسط الطبٌعً فً  حٌوٌة الوسط الطبٌعً و البشري-2

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة من خالل:

 العوامل الطبٌعٌة:أ/

كم من الشمال إلى 2511كم و4511وشدة االمتداد من الشرق إلى الغرب  ²م كم 9.3* اتساع المساحة حوالً 

 الجنوب.

حرٌتٌن )المحٌط األطلسً و المحٌط * إستراتٌجٌة الموقع الجغرافً حٌث ٌطل وٌشرف على الواجهتٌن الب

 الهادي(. 

* تنوع المناخ مما ٌؤدي إلى تنوع البٌئات و المحاصٌل. * وفرة الشبكة الهٌدروغرافٌة المائٌة ) أنهار + 

* اتساع السهول وخصوبة أراضٌها مما  هضاب(. –البحٌرات (. * تنوع كثافة المظاهر التضارٌسٌة ) جبال 

 * غنى السطح األمرٌكً بالمعادن و الطاقة.  مردودٌة  اإلنتاج الزراعً.ٌؤدي إلى ارتفاع  

 

 البشرٌة و التقنٌة:  ب/

 وتنوع األجناس  2117ملٌون نسمة  311* القوة البشرٌة و الثقل الدٌمغرافً أكثر من 

 * الٌد العاملة المؤهلة التً تمتاز بالتخصص و الخبرة.

 *سٌاسة استقطاب األدمغة و استقبال اآلالف من اإلطارات سنوٌا . 

 * النفوذ المالً وتطور االستثمارات ) بورصة وول سترٌت ، ارتفاع الدوالر(. 

 % من دخلها العام للبحث العلمً(.  2.8* تطور البحث العلمً و القوة التكنولوجٌة ) تخصص الو م أ أكثر من 

 فً تطوٌر االقتصاد األمرٌكً وتنوع وضخامة شبكة النقل    و المواصالت . * دور التهٌئة اإلقلٌمٌة
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 * تنظٌم المدن وتجمعها مما تشكل فضاء عمرانً سٌاحً.

 *تطور الدعاٌة و اإلشهار فً التروٌج للسلع األمرٌكٌة داخلٌا و خارجٌا. 

 * اتساع  السوق االستهالكٌة و ارتفاع المستوى المعٌشً.

 لٌم االقتصادٌة فً الو.م.أ:خصوصٌات األقا-3

 أىم األقاليم الزراعية: -أ
يضم ىذا اإلقليم اقبلًتا اعبديدة، ميغالو بوليس، ومنطقة البحَتات الكربى يتميز بزراعة  *اإلقليم الشمارل الشرقي:

 % (. 40اػبضر و الفواكو و تربية اؼبواشي ) األلباف 
من اإلنتاج العاؼبي   3/4يعترب ـبزف العادل للحبوب خاصة الذرة اليت تنتج منها الو.ـ.أ  * إقليم السهوؿ الوسطى:

% من 60% من اػبنازير، 70% من القمح ) الشتوي و الربيعي (، 60كما تعرؼ بزراعة القمح بنوعية 
 اؼبواشي.

اؿ شرؽ نطاؽ القطن يزرع دبملكة القطن الذي يزرع بواليات جورجيا و أركنساس وإذل مش عرؼ*اإلقليم اعبنويب: 
 التيغ ويف اعبنوب الشرقي منو يزرع الفوؿ السوداين، الصوجا. 

: أشتهر أكرب منطقة لزراعة اغبمضيات و االعتماد على الزراعة اؼبروية عن طريق السدود و ظهور * اإلقليم الغريب
 ظاىرة النطاقية و التخصص.

أىم األقاليم الصناعية: -ب
و مهد الثورة الصناعية يف الو.ـ.أ يعرؼ حبزاـ التصنيع يبتد من شيكاغو إذل الواجهة ى أ/ الشماؿ الشرقي:

 % من اؼبساحة اإلصبالية  وينقسم ىذا اإلقليم إذل ثالثة مناطق ىي :12األطلسية  يبثل ىذا اإلقليم 
 عاصمتها بوسطن تًتكز هبا الصناعات النسيجية و الغذائية.  :* منطقة نيو اقبلند

كم عاصمتها نيويورؾ أىم اؼبدف قبد   750أو منطقة ذبمع اؼبدف سبتد على مسافة  :ميغالوبوليس* منطقة 
 أىم الصناعات قبد اغبديد و الصلب، الكيماوية، السفن اإلعالـ اآلرل. -نيويورؾ -بالتيمور –فيالدلفيا 

بًتسبورغ عاصمة  -شيكاغو -يتم فيها صناعة اغبديد و الصلب والسيارات أىم مدنو دتروا * البحَتات العظمى:
% من 50الفوالذ. كما يعترب ىذا اإلقليم مركز القرار السياسي و االقتصادي ويسكنو نصف سكاف الو.ـ.أ ويبثل 

 االقتصاد األمريكي. 
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% من اإلنتاج الصناعي 37يبتد على شكل ىالؿ بالقرب من كاليفورنيا حىت فلوريدا يبثل ب/ إقليم اعبنوب: 
كاف بو يشمل  تكرير البًتوؿ، الصناعات الفضائية  وصناعة الطائرات و النسيج  أىم % من ؾبموع الس38و

 فلوريدا.  -ىوسنت -داالس -اؼبدف بو ميامي
ىو نطاؽ الصناعة الدقيقة وىبتص يف الصناعات اغبربية  و االلكًتونية يوجد بو حوارل ج/ الساحل الغريب: 

اف فرانسيسكو ويعرؼ أيضا بصانعة الطائرات و السفن و مصنع إلنتاج اؼبعدات االلكًتونية قرب س 1400
أالسكا و تًتكز الصناعة السينمائية  -لوس أقبلس -السيارات أىم مدنو قبد سياتل اليت سبثل الثقل الصناعي 

 مليار دوالر سنويا. 30هبوليود اليت تصدر ما قيمتو 
 مظاىر القوة االقتصادية للو.م.أ:-

من  1/4ـ أي إنتاج 2007ألف مليار دوالر سنة  13دل إذ يبلغ دخلها الوطٍت اػباـ *أوؿ قوة إقتصادية يف العا
 الثروة يف العادل.

 % من اخًتاعات العادل.69.3*ربتل مركز الريادة يف البحث العلمي و الثورة التكنولوجية ما يقارب 
إصبارل العماؿ سنة % من    78*تطور قطاع اػبدمات إذ أصبح أكرب قطاع توفَتا للشغل أي ما يقارب 

 ـ.2007مليار دوالر سنة  54ـ وربقيقو فائض قدر بػ 2006
 *تعد الو.ـ.أ أكرب قوة مالية يف العادل.

 شركات أمريكية اؼبراتب العشر األوذل يف العادل. 06*ضخامة الشركات اؼبتعددة اعبنسيات حيث ربتل 
 السيطرة على ـبتلف األسواؽ العاؼبية.* أكرب مستورد ومصدر يف العادل يف صبيع اؼبنتوجات من خالؿ 

%.* امتالكها لرؤوس األمواؿ 13* اؼبسانبة يف التجارة العاؼبية بػ  *قوة االستثمارات األمريكية يف العادل.
 * توفر وتنوع اؼبنتوجات الزراعية و الصناعية وكثرة استهالؾ اؼبوارد األولية. الضخمة.

 ؿبصوؿ زراعي. 16الصُت الشعبية وتتصدر اؼبرتبة األوذل يف  * ربتل اؼبرتبة الثانية يف الزراعة بعد
 واشنطن. -* احتوائها على أكرب البورصات العاؼبية مثل بورصة نيويورؾ

 % من التعامالت يف العادل.50* امتالكها األقوى العمالت النقدية يف العادل حيث يساىم الدوالر بػ 
 .2006ليار دوالر سنة م 260* أكرب دولة مصدرة للمواد الفالحية بػ 

 * القوة الثقافية األكثر انتشارا يف العادل من خالؿ سينما ىوليود.
 أثر قوة الو.م.أ على العالقات االقتصادٌة:-5
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تفوؽ الدوالر كعملة عاؼبية إذ يعد العملة اؼبرجعية اليت ربدد بواسطتها أسعار العمالت األخرى والسلع -
كل تذبذب يف قيمتو يؤثر على اقتصاد الدوؿ اؼبتعاملة سلبا   األخرى وبالتارل يصبح ورقة ضغط إذ

وإهبابا.
ضخامة الواردات األمريكية يبنحها ورقة ضغط وتأثَت إذ لو غلقت أمريكا أسواقها الداخلية ألفلست -

الكثَت من الشركات يف الياباف و االرباد األورويب.
فروع ؽبا يف ـبتلف دوؿ العادل مثل جنراؿ  نفوذ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات حيث أقامت ىذه األخَتة-

إي يب أـ يف اإلعالـ و الربؾبة . -موتورز
تفوقها يف تسيَت البورصات العاؼبية وقطب ىاـ يف سبركز السيولة اؼبالية.-
اؽبيمنة و النفوذ على اؼبؤسسات اؼبالية  مثل صندوؽ النقد الدورل .-
رية مثل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.اؽبيمنة و التأثَت على ـبتلف التعامالت التجا-
 استخداـ ضخامة اإلنتاج الزراعي كورقة ضغط مثل استعماؿ القمح كسالح أخضر على الدوؿ-

 الضعٌفة.
 الوضعٌة التـعلمٌة الثانٌة: ظاهرة التكتل وقوتها فً االتحاد األوروبً.                    

دور التكتل فً تحقٌق المكانة االقتصادٌة من خالل  استخالص : أن ٌكون المتعلم قادرا على الكفاءة المستهدفة*

عوامل القوة االقتصادٌة وٌبرز مكانة إقلٌم الراٌن و الواجهة البحرٌة الشمالٌة الغربٌة  ومعٌقاتها.

ٌعد االتحاد األوروبً أحد األقطاب الثالثة المهٌمنة على االقتصاد العالمً إذ استطاع أن ٌعٌد : *اإلشكالــــٌة 

 رافعٌن شعار " ضرورة تناسً األحقاد و إعادة بناء ما دمرتهبناء أوروبا كتكتل اقتصادي مهٌمن ومسٌطر 

 ..ّالحرب العالمٌة الثانٌة

بطاقة تقنٌة عن االتحاد األوروب1ً-

م( 4818) مونت بالنك* أعلى قمة فً االتحاد هً جبل .²كم 4.2* المساحة م.2117سنة  27 األعضاءعدد * 

نسمة سنة م  492م و 2114سنة  ملٌون نسمة 455من  أكثرعدد السكان *  .وإٌطالٌا فرنسابٌن  والذي ٌقع

الزٌادة الطبٌعٌة *  م.2116سنة  % 1.1*األمٌة  م.2117سنة  ²ن/كم 117*متوسط الكثافة السكانٌة م.2117

سنة  ملٌار دوالر 9687الناتج الداخلً الخام حوالً * .%1وهً اقل من  إلى أخرىللسكان تختلف من دولة 

*  :اؼبعادفوفرة -    .دوالر 12431للفرد * الدخل الوطنً الخام  م.2117ملٌار دوالر سنة 11735م و2114
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وفرة اػبامات  -   ألف طن500النحاس : * .كليوف طن  2.5البوكسيت : * . مليوف طن 30اغبديد : 
.  الزراعية : بنجر سكري , غبـو , كرـو

دولة أوروبية  27 :ىو عبارة عن شراكة سياسية واقتصادية فريدة من نوعها بُت تعريف االتحاد األوروبي 
 مليوف، يف عادل أكثر عدال وأكثر أمنا. 500 -ديبقراطية هتدؼ اذل السالـ والرخاء واغبرية ؼبواطنيها اؿ

دات اؼبوقعة بُت نظامو السياسي يتطور باستمرار ودل يسبق لو مثيل. التشريع األساسي لالرباداألورويب ىواؼبعاى
لالرباداألورويب،توطداؽبيكلةاؼبؤسسية،واإلجراءات   الدوؿ األعضاء. ىذه اؼبعاىدات تضع السياسات األساسية

،القانوف األورويب 1957التشريعية. بعض ىذه اؼبعاىدات ىي: معاىدةاعبماعةاالقتصاديةاألوروبية يف روماعاـ 
. 2007ومعاىدة لشبونة  1997،ومعاىدة أمسًتداـ  1992،ومعاىدة ماسًتخت عاـ 1986اؼبوحد لعاـ 

مؤسسات االرباد األورويب الرئيسية ىي الربؼباف األورويب واجمللس األورويب وؾبلس االرباد األورويب واؼبفوضية 
 األوروبية.

 عوامل القوة االقتصادٌة لالتحاد األوروبً ومعٌقاتها:-2

 عوامل القوة االقتصادٌة: -أ

 :تتمثل فًالطبٌعٌةأوال العوامل 

كم ومن الشرؽ إذل 4000وسعة االمتداد من الشماؿ إذل اعبنوب  (2مليوف كم 4.2مساحة االرباد )اتساع -
 2.6اؼبساحة الصاغبة للزراعة يف االرباد اتساع -اؼبواقع االسًتاتيجي عبل دوؿ االرباد.    - كم.3800الغرب 
.اػبصبة يساىم يف التطور الزراعياؼبياه والًتبةمالئمة اؼبناخ وتنوعو ووفرة -     ـ كلم

ألف كم اؼبرتبة الثانية عاؼبيا. 67كلم أو   40000طوؿ سواحل االرباد حوارل  -  
الغاز. * مليوف طن سنويا 160البًتوؿ : . *مليوف طن سنويا 900الفحم : *  :الطاقةوفرة مصادر -   

مليار كيلو واط ساعي 3000 الكهرباء :*.  3مليار ـ 274الطبيعي : 
 الطبيعية بُت دوؿ االرباد ساعدىا على التكامل الزراعي والصناعيتباين اإلمكانات الصناعية والزراعية -    
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:العوامل التارٌخٌةثانٌا   

اقتصادٌا  وتطورا اتكنولوجٌالثورة وهو ما أكسبها تقدما  تعد دول االتحاد مهدا لتلك إذالثورة الصناعٌة :   -

.وثراء مالٌا

مستغلة  نفوذا استعمارٌا على جهات واسعة من العالم االستعمارٌة : جل دول االتحاد مارست الحركة-

.ثرواتها الطبٌعٌة لصالحها لمدة طوٌلة

  2ع  إطار الحرباستفادتها من المشارٌع األمرٌكٌة فً-

 وقد تم ذالك عبر المراحل التالٌة: IIب العالمٌةنهاٌة الحرها إلى التكتل االقتصادي معئجول -    

 

 العدد أسماء الدول المنظمة السنة

 13 هولندا -لكسمبورغ -اتحاد البٌنٌلوكس الذي ٌضم بلجٌكا  1944
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من تتكون األوربٌة المشتركة  السوقاتفاقٌة روما تحت اسم  25/13/57

  -لكسمبورغ –هولندا   –بلجٌكا   -ستة أعضاء وهم ) فرنسا

 اٌطالٌا (-ألمانٌا 

16 

سنة بانضمام ثالث  19توسع االتحاد نحو الشمال  لٌصبح العدد  1973

 الدانمارك( -اٌرلندا-  دول جدٌدة وهً ) برٌطانٌا

13 

 11 نوسع االتحاد نحو الجنوب بانضمام الٌونان*    1981

 12 اسبانٌا والبرتغال 1986

نحو الوسط والشمال الشرقً بانضمام كل من توسع االتحاد  1995

 النمسا والسوٌد وفنلندا

13 

  )  بانضمام كل من 2114توسع االتحاد نحو الشرق  سنة  2114

 -السلوفاكً -التشٌك   -المجر   -لٌتونٌا_ بولندا  -لتوانٌا -استونٌا 

 (امالط-قبرص–سلوفٌنٌا 

11 

 12 رومانٌا وبلغارٌا 2117

 :العوامل البشرٌةثالثا        

ـ اؼبرتبة الثالثة عاؼبيا .2012ـ نسمة سنة  500وارل قوة بشرية ىائلة قدرت حب-
 %34الصناعة %10ـ:الزراعة2006ـ موظف سنة 214القطاعات توفر اليد العاملة يف ـبتلف-  

 %56اػبدمات,
 األسواؽ الداخلية واػبارجية لإلرباد.حيوية و وفرة رؤوس األمواؿ لقوة االستثمارات الداخلية واػبارجية -  

اتساع السوؽ االستهالكية . -
ـ 2006% سنة 9.2كعدد براءة االخًتاع أي 2790التكنولوجيا اغبديثة حيث بلغت التحكم يف -   

.واستخدامها يف قطاع الزراعة والصناعة واػبدمات
13889 االرباد أكرب أسطوؿ حبري وذباري ب  النقل وتطور قطاع اؼبواصالت إذ يبلك وفرة وقوة وسائل    -

.(ميناء روترداـ  ـ  وأكرب ميناء حبري2004سفينة سنة 
 قباح سياسة التكتل االقتصادي بُت دوؽبا. -    
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 ربكم كبَت يف اجملاؿ اإلقليمي.  -

 مشاكل االتحاد األوروبي:-

نقص وقلة الثروات الطبيعية فبا هبعلو يف تبعية لدوؿ  شبح الشيخوخة و توجو اجملتمع األوريب إذل التهـر .-
. التلوث البيئي بسبب النفايات و وسائل النقل. % 70العادل الثالث إذ يستورد ما قيمتو 

التفاوت الشديد بُت دوؿ االرباد يف اجملاؿ الصناعي و الزراعي وكذا مساحة و سكانا.-
ـ . 2005% سنة 8.7تفشي البطالة بلغت  -عدـ ذبانس االرباد لغويا و دينيا-
اؼبنافسة الداخلية بُت دوؿ االرباد و اؼبنافسة اػبارجية خاصة الياباف والو.ـ.أ. مشكل ربديد اؼبياه -

اإلقليمية للصيد البحري. عدـ احًتاـ مبدأ األفضلية بُت دوؿ االرباد. تقلص أسواقها خارج أوربا السيما 
.يف الدوؿ النامية

إقلٌم الراٌن  و الواجهة البحرٌة )ش+غ( فً اقتصاد االتحاد:مكانة -4-

 اقلٌم الراٌن: -أ

يعد هنر الراين أىم األهنار الداخلية يف أوروبا حبث يشكل إقليم الراين لوحده قوة إقتصادية ىامة ، ويعترب قطبا  
  1320اإلصبارل للراين حوارل  عظيما القتصاد االرباد األوريب وىو دبثابة القلب النابض القتصادىا، يبلغ الطوؿ

. وينبع النهر من شرقي سويسرا، ويُشكل جزًءا من حدود ²كم  252,000كيلومًت, يغطي مساحة تقدر حبوارل 
سويسرا وػبتنشتاين والنمسا وفرنسا وأؼبانيا. ويَعرُب أؼبانيا وىولندا باذباه حبر الشماؿ فهو يعترب ثروة مشًتكة بُت 

 ويكتسي أنبية بالغة يف اقتصاد االربادمن خالؿ: قارب وتعاوف بينهاوعامل ت  الدوؿ األوربية

 عوامل قوة منطقة الراين:

 ملتقى اؼبواصالت دبختلف أنواعها ومركز للتبادؿ التجاري الدورل إذ يعترب الراين دبثابة طريق سيار مائي
سفينة كل سنة. 30000ألزيد من 

روترداـ.-فرانكفورت-ماهناًن-يشمل ذبمع مدف حيوية منها سًتاسبورغ
 ـ ظبح بتوفر أيدي عاملة فنية.2006مليوف نسمة سنة  100قوة ديبغرافية  ب
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.وفرة اػبامات اؼبعدنية و الفحم اغبجري فبا ينجم عنو انتاج صناعي خاصة الفوالذ و اؼبيكانيك
ىامبورغ. -ترداـرو  -دنكرؾ -وجود موانئ هنرية على طوؿ هنر الراين وموانئ حبرية عند مصبو مثل لوىافر
 بروكسل. –روترداـ -وفرة رؤوس األمواؿ ووجود أكرب وأقدـ بنوؾ العادل منها فرانكفورت
.حسن تنظيم اجملاؿ االقليمي خاصة القناة الرابطة بينو وبُت هنر الدانوب
 من صادرات العادل. 18من صادرات االرباد األورويب و 40مسانبة منطقة الراين ب %
إذ سبتد على ضفاؼ هنر الراين مدف كبَتة . قطب سياحي ىاـ
الواجهة الشمالية و الغربية ألوروبا: - أ

سبتد الواجهة األطلسية األوروبية من جزر الكناري إذل  االسبانية إذل مشاؿ غرب النرويج      و تضم دوؿ  
ألف لكم تكمن أنبيتو  38ى طوؿ الربتغاؿ اسبانيا فرنسا بريطانيا بلجيكا ىولندا أؼبانيا الدمبارؾ السويد ايرلندا عل

 فيمايلي:

.تعمل على تسهيل االتصاؿ مع العادل اػبارجي
  مصدر مهم للنفط والغاز الطبيعي واألظباؾ. واليـو تستخرج بريطانيا والنرويج كميات كبَتة من النفط

 7,2من اؼبنطقة. وتأيت مناطق صيد األظباؾ يف حبر الشماؿ ضمن أغٌت اؼبناطق يف العادل، وتوفر كبو 
مليوف طن من األظباؾ سنويًا.

 العادل للنشاط التجاري.وتشمل موانئو العديدة لندف بإقبلًتا، يعد حبر الشماؿ أحد أىم اؼبمرات اؼبائية يف
وىامبورج بأؼبانيا، وأمسًتداـ وروترداـ هبولندا، وأنتورب ببلجيكا، ودنكرؾ بفرنسا 

 يعد احمليط األطلسي والذي يبثل أنبية بالغة خاصة للدوؿ الواقعة غرب أوربا حيث يلعب دور اقتصادي
طات ازدحاما حبركة اؼبالحة وتًتكز يف ىذا احمليط غالبية األنشطة ىاـ حيث يعترب من أكثر احملي

االقتصادية دبا فيها الصيد البحري. 
وكل ىذا جعل االرباد األوريب وبتل اؼبرتبة األوذل يف العادل يف التجارة الدولية، وسهل التبادؿ التجاري بُت 

% من  32فالتبادؿ التجاري يساىم بدوؿ االرباد وجعل وسائل النقل واالتصاؿ تؤدي دورىا كامال ،
صادراهتا وبذلك فاقت كل من الو.ـ.أ والياباف حيث تتعامل دوؿ االرباد األوريب مع كل بلداف العادل 

 خاصة الدوؿ الرأظبالية ) الو.ـ.أ، كندا، الياباف (.
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 دور التكتل األوروبي في تحقيق المكانة االقتصادية:-5
ر اغببوب.اؼبرتبة الثانية عاؼبيا يف تصدي
البطاطا. -اغبليب -اؼبرتبة األوذل يف تصدير اللحـو
 من الدخل الوطٍت اػباـ لالرباد األورويب.  25مسانبة الصناعة ب
 36أكرب منتج للسيارات يف العادل . %
.أكرب منتج للفوالذ و الكيماويات ووسائل النقل
 لعاؼبية.% من التجارة ا40أوؿ قوة ذبارية يف العادل حيث يساىم بػ
.ثالث قوة مصدرة ؼبنتوجات التكنولوجيا العالية بعد الو.ـ.أ
*ثاين قوة مصدرة للمواد الغذائية بعد الو.ـ.أ.           
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 الوضعية التـعلمية الثالثة: العالقة بين السكان و التنمية في شرق وجنوب شرق أسيا.     
إدراؾ القوة االقتصادية للمنطقة و دور العنصر البشري يف  : أف يكوف اؼبتعلم قادرا علىالكفاءة اؼبستهدفة*

استثمار ذلك التطور.
تشكل منطقة شرؽ آسيا عنصر وحدة ونشاط حيوي ، وتتميز بكثرة اؼببادالت التجارية  *اإلشكالػػػػية: 

 ادي.ومؤسسات استثمارية ضخمة، فهي قوة اقتصادية متعددة األقطاب، وفضاء اقتصاديا عمالقا للمحيط اؽب
 بطاقة تقنية عن دوؿ شرؽ وجنوب شرؽ أسيا:-

 بطاقة تقنية عن الياباف:
 -كيوشو  -ىونشو-جزيرة أنبها ىوكايدو 3900الياباف عبارة عن أرخبيل ) ؾبموعة جزر( يتكوف من 

° 146-°122شرقا وبُت دائريت عرض ° 33-°25اؼبوقع: تقع الياباف شرؽ أسيا بُت خطي طوؿ *شيكوكو.
ـ 2006مليوف نسمة سنة  127عدد السكاف *عاؼبيا.  61اؼبرتبة  ألف كم377اؼبساحة تقدر ب *مشاال.
مؤشر التنمية البشرية *% 80نسبة اؼبدف  *. ²نسمة يف كم 350متوسط الكثافة السكانية  *عاؼبيا.  10اؼبرتبة 

الدخل الفردي  *دوالر.مليار  4988الدخل الوطٍت اػباـ *ـ.2006يف األلف سنة  7نسبة الوفيات *. 0.94
اؼبسانبة يف منظمة التجارة العاؼبية   *%.40مسانبة الصناعة يف الدخل الوطٍت اػباـ بػ  *دوالر.39000السنوي 

 ـ.2001% سنة 7.5
 بطاقة تقنية عن الصُت:-ب

° 53-°18شرقا وبُت دائريت عرض ° 135-°73اؼبوقع : تقع الصُت يف شرؽ القارة األسيوية بُت خطي طوؿ 
كم 5500اؼبرتبة الثالثة عاؼبيا على امتداد من الشماؿ إذل اعبنوب  ²كم9571300اؼبساحة تقدر ب  *اال. مش

ـ اؼبرتبة األوذل 2004مليوف نسمة سنة  300عدد السكاف مليار و  *كم. 5000ومن الشرؽ إذل الغرب 
نسبة  *ـ. 2004األلف سنة يف  06نسبة الوفيات * ²نسمة يف كم 135الكثافة السكانية تقدر بػ  *عاؼبيا. 

 2010الدخل الفردي  *مليار دوالر.  1515الدخل الوطٍت اػباـ  *ـ. 2004% سنة 41سكاف اؼبدف 
 ـ.2001% سنة  2.6اؼبسانبة يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بػ *  0.81مؤشر التنمية  *دوالر. 

 بطاقة تقنية عن التنينات األسيوية:-ج
-°124اؼبوقع: تقع كوريا يف شرؽ أسيا ومن جنوب شبو اعبزيرة الكورية تقع بُت خطي  **كوريا اعبنوبية:

عاؼبيا على  107اؼبرتبة  ²كم99274اؼبساحة تقدر بػ  *مشاال. ° 38-°33شرقا وبُت دائريت عرض ° 131
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عدد السكاف يقدر بػ  *كم. 450كم ومن الشماؿ إذل اعبنوب 238امتداد من الشرؽ إذل الغرب 
 ـ . 2006نسمة سنة  48846823

° 26-°22شرقا وبُت دائريت عرض ° 125-°119اؼبوقع: تقع تايواف شرؽ الصُت بُت خطي طوؿ  **تايواف:
كم ومن 394عاؼبيا على امتداد من الشماؿ إذل اعبنوب  133اؼبرتبة  ²كم  36175اؼبساحة تقدر بػ *مشاال. 

الكثافة السكانية  *ـ. 2003نسمة سنة 22603001عدد السكاف يقدر بػ *كم. 144الشرؽ إذل الغرب 
 15الدخل الفردي *ـ. 2002مليار دوالر سنة  406إصبارل الناتج احمللي   *ـ 2003سنة  ²نسمة كم  632

 ـ. 2001% سنة  2.1اؼبسانبة يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة  *%84نسبة سكاف اؼبدف  *ألف دوالر. 
 اعبنوب الشرقي من الصُت الساحلية عادت ربت السيادة الصينية اؼبوقع: مدينة صينية تقع يف**  ىونغ كونغ: 

 *سنة.  81متوسط اغبياة   * ²نسمة / كم 6500الكثافة السكانية   * ²كم  1092اؼبساحة *ـ.1997سنة 
الدخل الفردي يقدر بػ  *.2002مليار دوالر سنة  153الدخل اػباـ يقدر بػ  * 0.94مؤشر التنمية البشرية 

 %. 3.5اؼبسانبة يف منظمة التجارة العاؼبية بػ  *ـ. 2002سنة  دوالر 22513
عدد السكاف قدر *.²كم   620اؼبساحة *اؼبوقع : تقع سنغافورة يف جنوب شرؽ أسيا ومشاؿ ماليزيا. ** سنغافورة:

متوسط العمر *ـ .2003سنة  ²نسمة /كم 7433الكثافة السكانية *ـ 2003نسمة سنة  4608595بػ 
الدخل الوطٍت اػباـ يقدر * 0.88مؤشر التنمية البشرية   *سنة 79متوسط اغبياة  *ـ .2003سنة سنة  82

اؼبسانبة يف اؼبنظمة  *ـ.2004دوالر سنة  25190الدخل الفردي  *ـ. 2001مليار دوالر سنة  2335بػ
 ـ.2001% سنة 2.1العاؼبية للتجارة بػ 

 بطاقة تقنية عن النمور الصغَتة: -د
ـ بلغ حوارل 2006عدد السكاف سنة  *²ألف كم 300اؼبساحة  *تقع الفلبُت جنوب شرؽ أسيااؼبوقع  الفلبُت:

ـ بلغ 2005الدخل الفردي سنة  *ـ.2006سنة  ²نسمة / كم 298الكثافة السكانية *مليوف نسمة. 89
 بيزو. 1304
 *ـ. 2006مليوف نسمة سنة  26500699عدد السكاف بلغ  * ²كم  329758اؼبساحة تقدر بػ  ماليزيا:

عاؼبيا  23اؼبرتبة *ـ.2005% سنة  5ـ.الدخل اإلصبارل احمللي بلغ 2006سنة  ²ف/كم80.3الكثافة العامة  
الدخل الفردي *عاؼبيا يف الغاز الطبيعي . 11ـ و اؼبرتبة 2005مليوف برميل يوميا سنة  0.75يف إنتاج البًتوؿ بػ 

 ـ.2005رينغيت سنة  3439
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مليوف نسمة سنة  245ـ قدر بػ أكثر من 2006عدد السكاف سنة  *²كم1904570اؼبساحة  اندونيسيا:
عاؼبيا 18اؼبرتبة  *ـ2006سنة  ²ف/كم 128.8الكثافة العامة  *ـ2005
الكثافة العامة  *ـ2006نسمة سنة  65892010السكاف:  *²كم513115اؼبساحة  تايالندا:
عاؼبيا يف إنتاج الفحم سنة  23اؼبرتبة *%4.5لغ ـ ب2005تطور الدخل احمللي اإلصبارل سنة *²ف/كم128.4
بات سنة  3065الدخل الفردي السنوي  *ـ2005بات سنة  197الدخل احمللي اإلصبارل *ـ2004
 ـ.2005

يشمل اجملاؿ اعبغرايف ؼبنطقة شرؽ وجنوب شرؽ أسيا اغبدود اعبغرافية اؼبمتدة من الياباف إذل غرب الصُت مرورا  
  وتايواف وىونغ كونغ وسنغافورة يف اعبنوب ودوؿ النمور الواقعة يف اعبنوب الشرقي ألسيا بكوريا اعبنوبية مشاال

  ميامبار. -ماليزيا-الوس -كمبوديا-الفيتناـ-الفلبُت-تايالندا-بروناي-وتشمل كل من اندونيسيا
 التحديد اعبغرايف ؼبنطقة شرؽ وجنوب شرؽ أسيا: -2

شرؽ أسيا:اؼبوقع اعبغرايف لدوؿ شرؽ وجنوب 
مشاال وبدىا ° 146-°122شرقا وبُت دائريت عرض ° 33-°25تقع شرؽ أسيا بُت خطي طوؿ  **الياباف:

مشاال جزيرة سخالُت وجزر الكوريل الروسية ومن اعبنوب حبر الصُت الشرقي ومن الغرب حبر الياباف ومن الشرؽ 
 احمليط اؽبادي.
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-°18شرقا وبُت دائريت عرض ° 135-°73 خطي طوؿ تقع الصُت يف شرؽ القارة األسيوية بُت **الصُت:
 -باكستاف–مشاال وبدىا من اعبنوب حبر الصُت اعبنويب ودوؿ جنوب شرؽ أسيا ومن الغرب كازاخستاف ° 53

 ومن الشرؽ البحر األصفر وحبر الصُت الشرقي. -روسيا -طاجاكستاف ومن الشماؿ منغوليا -غَتغيستاف
شرقا ° 131-°124 شرؽ أسيا ومن جنوب شبو اعبزيرة الكورية تقع بُت خطي تقع كوريا يف **كوريا اعبنوبية:

مشاال وبدىا مشاال كوريا الشمالية جنوبا مضيق كوريا ومن الشرؽ الياباف ومن ° 38-°33وبُت دائريت عرض 
 الغرب البحر األصفر .

مشاال ° 26-°22شرقا وبُت دائريت عرض ° 125-°119تقع تايواف شرؽ الصُت بُت خطي طوؿ  تايواف:
 جنوبا الفلبُت. -شرقا احمليط اؽبادي –غربا مضيق فورموزة  -وبدىا مشاال حبر الصُت الشرقي

تتكوف ىونج كونج من شبو جزيرة متصلة باعبزء الرئيسي من الصُت   تقع يف اعبنوب الشرؽ للصُت ىونغ كونغ:
الصُت اعبنويب ومن الغرب غرب الصُت  وبدىا مشاال مدف الصُت الساحلية وجنوبا حبرجزيرة  235وأكثر من 

 والفيتناـ ومن الشرؽ تايواف.
ذباه الطرؼ اعبنويب لشبو جزيرة اؼباليو تشرؼ على مضيق ملقا الواقع تقع يف منطقة جنوب شرؽ أسيا  سنغافورة:

شرؽ بروناي وبدىا مشاال مضيق جوىور وماليزيا وجنوبا مضيق سنغافورة  واندونيسسيا ومن ال بُت اؼباليو وسومطرة
 ومن الغرب احمليط اؽبندي.
دوؿ + تيمور الشرقية وبدىا غربا خليج البنغاؿ واحمليط اؽبندي و من  09منطقة تضم **دوؿ جنوب شرؽ أسيا:

شرقا ° 141-°92الشرؽ احمليط اؽبادي ومن الشماؿ الصُت ومن اعبنوب احمليط اؽبندي تقع بُت خطي طوؿ 
 نوبا.ج° 11-مشاال° 28وبُت دائريت عرض 

اؼبميزات  اعبغرافية العامة للمنطقة: 
 عاؼبيا(. 01اتساع اؼبساحة ) اؼبرتبة     -
طوؿ الشريط الساحلي ذو التعاريج الساحلية اؼبمتد  على احمليط اؽبادي و اؽبندي مع كثرة اعبزر و الرؤوس و    -

 اػبلجاف ظبح بظهور موانئ ىامة.
اؼبوقع االسًتاتيجي ) الطاابع اعبزري وشبو اعبزري( فبا هبعلها منفتحة على العادل اػبارجي وقرهبا من مناطق     - 

التبادؿ التجاري. 
% من اؼبساحة 80طغياف الطابع اعببلي اؼبرتفع خاصة يف الياباف و الصُت يف اعبهة الغربية  وىو يبثل  قرابة    - 

 

 

 



71 

.العامة
 ارل و الربكاين خاصة زلزاؿ تسونامي اؼبدمر فبا  أدى إذل عدـ استقرار السطح .النشاط الزلز  - 
 . )البارد واعباؼ شتاءا واغبار اؼبمطر صيفا -

 تعرض اؼبنطقة إذل األعاصَت  والفياضات. -    
 قلة اؼبوارد الطبيعية ) اؼبواد األولية( خاصة يف الياباف ودوؿ التنُت. -    

دور استثمار العنصر البشري يف ربقيق التطور االقتصادي يف اؼبنطقة  : -3
نظرا للمميزات الطبيعية اليت تتميز هبا اؼبنطقة دفع ىذه الدوؿ إذل الًتكيز على االستثمار يف العنصر البشري ألنو 

مليار/ ف فبا  1.6أكثر من  أساس التنمية وىدفها  نظرا للثقل الديبغرايف )القوة البشرية( لدوؿ اؼبنطقة حيث ذباوز
سجل كثافة عالية يف اؼبدف الكربى مثل طوكيو   و سيوؿ و أوزاكا و بكُت  وىونغ كونغ لذا وجب على دوؿ 

 اؼبنطقة ازباذ اإلجراءات التالية:
تطور برامج التعليم مع الًتكيز على االستثمار يف اؼبوارد البشرية و دعم و تشجيع البحث العلمي  إذ زبصص 

من اؼبيزانية.   % 30افورة سنغ
انتهاج سياسة سكانية هتدؼ إذل إقامة توازف بُت النمو السكاين و النمو االقتصادي  من خالؿ التخفيف من 

النمو الديبغرايف بتطبيق سياسة ربديد وتنظيم النسل يف الصُت و الياباف فبا ساعد على زبفيف النفقات 
االقتصادي . االجتماعية وتنصيب اعبهود يف االستثمار

 أسهم يف ربقيق : ** نتيجة ؽبذه السياسة وقباحها  
 مليوف فالح يف الصُت.  400يف الياباف  و  % 67ارتفاع نسبة الفئة النشطة  من ؾبموع السكاف  إذ سبثل *
 ذات اػبربة و اؼبهارة العالية و اؼبتفانية يف  تقديس العمل وفرة اليد العاملة  الزىيدة *
 16العالية للعماؿ و استقرارىم  و إخالصهم  ؼبؤسساهتم وشركاهتم     و دوؽبم ) ينتج العامل الياباين اؼبردودية *

 سيارات يف أوروبا(. 06سيارة يف السنة مقابل 
 سرعة التكيف مع التطور التكنولوجي  اغباصل يف العادل و استيعاب احدث األساليب العلمية *
فبا خفض تكلفة  عماؿ يف كوريا اعبنوبية( 05عامل يف فرنسا يعادؿ راتب )راتب  اليد العاملة البفاض أجور*

 اإلنتاج و أسهم يف زيادة القدرة التنافسية لبضائع اؼبنطقة.
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( أكثر حىت من  10.5%  -   % 8.5ربقيق دوؿ اؼبنطقة ؼبعدالت قياسية يف النمو االقتصادي مابُت ) *
 الدوؿ اؼبتطورة .

 و اليت تستهلك إنتاج بلداهنا  فبا خفف من تبعيتها لصادراهتا من اػبارج.  اتساع السوؽ االستهالكية*
 القدرة على التكيف وهتيئة اإلقليم بشكل عقالين مثل مد الطرؽ بُت اعبزر اؽبامة وإقباز ىياكل قاعدية متنوعة.*
اليت تعترب  اؼبستمرتتوفر اؼبنطقة على نسب مهمة من السكاف النشطُت و اؼبتعلمُت واؼبستفيدين من التكوين *

 -ؿبركا حيويا لالقتصاد اإلقليمي وىو ما دفع الكثَت من الشركات ـ . ج  إذل ربويل  مراكز نشاطها إذل اؼبنطقة  
 شركة يف الصُت.  500

 مكانة اؼبنطقة يف االقتصاد العاؼبي -4
تعد اؼبنطقة مركز اقتصادي عاؼبي  خاصة و إف اػبرباء يؤكدوف على أف اؼبستقبل سيشهد ربوؿ ؼبركز القوة 

 الو.ـ.أ ( إذل واجهة غرب اؽبادي ويتضح ذلك من خالؿ :   –االقتصادية العاؼبية من الواجهة األطلسية ) أوربا 
قوة  6االقتصادية الثانية  بعد الو ـ أ والصُت إذل  إذ يبثل القوة خاصة اليابافضخامة اإلنتاج الصناعي للمنطقة *

صناعية يف العادل. 
يف إنتاج السفن عاؼبيا.   2و الياباف  1احتالؿ كوريا اعبنوبية اؼبرتبة *
االرباد األورويب. -ثالث قطب اقتصادي يف العادل بعد الو.ـ.أ*
يف صناعة السفن خاصة الياباف و كوريا اعبنوبية.  اؼبرتبة الثانية عاؼبيا يف صناعة السيارات و اؼبرتبة األوذل*
% من االخًتاعات 17.8التطور التكنولوجي والتحكم يف الصناعات الدقيقة و االقتصاد الرقمي أي ما يعادؿ *

يف العادل.
وفرة وضخامة رؤوس األمواؿ خاصة توفر أىم البورصات العاؼبية يف الياباف  و الصُت وكوريا وسنغافورة حيث *

بنوؾ يف العادل  10من اكرب  7يبتلك الياباف على 
واؼبسانبة الفعالة   2004للياباف   %10من حجم اؼببادالت التجارية العاؼبية  منها  % 21احتكار اؼبنطقة  *

يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة.
حدوث اندماج كبَت اٍلقتصاد اؼبنطقة ضمن منظومة ااٍلقتصاد العاؼبي أصبحت الصُت ربتل مكانة مهمة داخل *

عاؼبيا( ىذا إذل جانب ٍارتفاع  4ااٍلقتصاد العاؼبي، بدليل استقطاهبا جزء كبَت من االستثمارات اػبارجية ) الرتبة 
، فبا انعكس بشكل ٍاهبايب على ناتج الداخلي اػباـ. $مليار  361،3مة مداخيل الصادرات قي
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غزو سلع دوؿ اؼبنطقة لألسواؽ العاؼبية دبا فيها أسواؽ الدوؿ الكربى مع تركيزىا على تصدير اؼبواد اؼبصنعة  *
ة يف العادل.% من التدفقات االستثماري18قوة االستثمار احمللي و األجنيب أي ما يعادؿ *
قوة شبكة النقل و اؼبواصالت خاصة النقل البحري الذي تسيطر عليو الياباف و الصُت و سنغافورة كميناء ىونغ  *

ربقيق الفائض يف اؼبيزاف التجاري * % من إصبارل السفن يف العادل.57.9كونغ وسنغافورة حيث يبتلك نسبة 
 يزاهنا تنامي كبَت رغم األزمات اليت عرفها االقتصاد العاؼبي.لكثَت الدوؿ يف اؼبنطقة خاصة الياباف اليت عرؼ م

ربقيق موازينها التجارية لفائض كبَت يف اغلب السنوات مع الًتكيز على التجارة البينية وىو ما خفف حدة  *
الثروة العاؼبية استحواذ اؼبنطقة على ربع *كثرة فروع الشركات الصينية و اليابانية يف كل العادل * اؼبنافسة اػبارجية.

 ارتفاع نسبة التمدف اؼبرتبطة بتطور النشاط الصناعي*  مليار دوالر. 7000حوارل 
 

 الوضعية  اإلدماجية :
*الكفاءة اؼبستهدفة: أف يكوف اؼبتعلم قادرا على إدراؾ القوة االقتصادية للمنطقة و دور العنصر البشري يف 

استثمار ذلك التطور.
تعد األقطاب االقتصادية الثالث يف العادل ىي اؼبهيمن على ـبتلف التعامالت االقتصادية بل تعد  *اإلشكالػػػػية: 

 العصب الرئيسي و الشرياف الرئيسي لالقتصاد العاؼبي بإمكانياهتا ومقوماهتا.
:التعليمات

 وضح السر االقتصادي للياباف يف ربقيق اؼبكانة االقتصادية.؟
 النامية اؼبتقدمة بُت ذلك من خالؿ مظاىر القوة والعوامل اؼبساعدة على ذلك؟تعد الصُت مبوذجا من الدوؿ 

 عوامل ربقيق اؼبعجزة االقتصادية اليابانية: -1
 عوامل تارىبية: -أ

اؼبساعدات األمريكية للياباف بعد اغبرب العاؼبية الثانية االىتماـ بالصناعة منذ العهد اؼبيجي.-    
-1950*استفادة الياباف من صراع اغبرب الباردة يف اؼبنطقة خاصة اغبرب الكورية  يف إطار اغبرب الباردة. 

 صورة عبسر أكاشي بالياباف    فبما ظبح بإنعاش االقتصاد ) تلبية االستهالؾ للجيوش األفبية(1953
 % من الراتب(.30قوة االستثمارات فبا أدى إذل توفر رؤوس األمواؿ بفضل االدخار الياباين )

ـ تعترب الياباف ؿبمية عسكرية  أمريكية.1951رار السياسي وقلة النفقات العسكرية إذ معاىدة االستق
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تشجيع البحث العلمي.التكامل بُت الشركات الصناعية الضخمة. -اليد العاملة خبربهتا ومرد وديتها اؼبرتفعة.
) زبفيض تكاليف اإلنتاج و التخفيف  إعادة توطُت الصناعة اليابانية وجزء من النشاط الصناعي خارج الياباف    

التشاور والتنسيق الكبَتين بُت -ض  .سرعة ربكم الفرد الياباين يف التكنولوجيا اغبديثة -من التلوث(.        ص
 .والصناعة والتجارةوزارات اعبامعات

 مظاىر قوة الصُت االقتصادية وعواملها:
 * اىتماـ الدولة بالزراعة ربت شعار السَت على قدمُت. ر وأودية.*توفر الشبكة اؼبائية من اهنا اؼبناخ ومالءمتو.

 * وفرة رؤوس األمواؿ. *وفرة اػبامات وموارد الطاقة. *وفرة اليد العاملة ذات اعبر الزىيد.
 أ ي االنفتاح اؼبدروس و اؼبنهجي وجلب التكنولوجيا ورأس اؼباؿ األجنيب. 1976* االسًتاتيجية االقتصادية منذ 

 العمل بشعار بلد واحد بنظامُت ) سياسيا واقتصاديا( .* 
 مظاىرىا: -

دولة صناعية جديدة أوؿ قوة فالحية يف العادل.
ـ.2006مليار دوالر سنة  2641رابع قوة اقتصادية من حيث الدخل الوطٍت 

خامس منتج للسيارات يف العادل وخامس مصدر للمواد االلكًتونية.
%. 10االقتصادي السنوي ارتفاع نسبة النمو 

ـ(.2006مليار دوالر سنة  791مليار دوالر و الواردات  969ثاين مصدر ومستورد يف العادل ) الصادرات 
 من إنتاج النسيج يف العادل. 1/5اؼبسانبة ب
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                                     الوضعية التـعلمية األولى: االقتصاد الجزائري في العالم*

*الكفاءة اؼبستهدفة: أف يكوف اؼبتعلم قادرا على معرفة أنبية االقتصاد اعبزائري ومسانبتو الفعالة يف التجارة العاؼبية 
 اؼبكانة االقتصاديةيف ربقيق 

إف اؼبوقع اعبغرايف و السياسي للجزائر أىلها يف احتالؿ مكانة بارزة يف العادل نظرا لوزهنا السياسيو *اإلشكالـــية: 
 التارىبي صقل شخصيتها االقتصادية  فبا أثرى مسانبتها يف اؼببادالت التجارية على اؼبستوى احمللي و العاؼبي .

 ر بمجموعة مؤشراتبطاقة تقنية عن الجزائ-
 ²كم  2381741اؼبساحة:  *النظاـ : رئاسي صبهوري *التسمية الرظبية: اعبمهورية ا عبزائرية الديبقراطية الشعبية 

ف /   14الكثافة السكانية :  *ـ2007مليوف نسمة سنة  34عدد السكاف :  *عاؼبيا 11الثانية إفريقيا و 
نسبة سكاف اؼبدف   *ـ 2004سنة  74.8متوسط العمر  *ـ 2003% سنة 1.53الزيادة الطبيعية: *²كم

مليار دوالر سنة  04اؼبديونية  *ـ 2003% سنة  12.3البطالة  *0.69مؤشر التنمية البشرية  *% 58.3
 *ـ 2007مليار دوالر سنة 101الدخل الوطٍت اػباـ *مليار دوالر 78احتياطي العملة الصعبة *ـ 2007

مليار دوالر سنة  8.9فائض اؼبيزاف التجاري  *ـ 2003دوالر سنة  2093إصبارل الناتج الداخلي للفرد 
 ـ.2003

المساىمة الجزائرية مع دول المغرب العربي و الدول اإلفريقية : –أ  -
ـ إذل قمة زرالدة 1958شاركت اعبزائر وبعـز إذل بناء الصرح اؼبغاريب منذ مؤسبر طنجة إذل لمغرب العربي: ا

ـ دبراكش حيث سعت اعبزائر إذل تفعيل ارباد اؼبغرب العريب 1989فيفري  17التأسيس يف ـ إذل سنة 1988
 سياسيا واقتصاديا من خالؿ:

***العمل تدرهبيا على ربقيق حرية تنقل األشخاص وانتقاؿ  ***هنج سياسة مشًتكة يف صبيع اؼبيادين االقتصادية.
ىذه السياسة إال أف  مسانبة اعبزائر يف اؼببادالت  لكن رغم اػبدمات و السلع ورؤوس األمواؿ فيما بينها.

                                    : االقتصاد و التنمٌة فً دول الجنوبالوحدة التعلـمٌة الثالثة
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 -1من إصبارل اؼببادالت التجارية ؽبا ويعود ىذا الضعف إذل : % 2التجارية مع اؼبغرب ضعيفة جدا ال تتجاوز  
طغياف االعتبارات السياسية  - 3و ـ أ (  –التبعية للغرب ) االرباد األوريب  – 2تفكك اقتصاديات ىذه الدوؿ 

غلق اغبدود بُت اؼبغرب و اعبزائر وفرض القيود اعبمركية .  – 5تشابو البنية االقتصادية    - 4القتصادية  على ا
 عدـ وجود خطة مشًتكة لتنمية الشاملة. – 6

كوت ديفوار بنسبة تساىم اعبزائر  يف اؼببادالت التجارية مع بعض الدوؿ اإلفريقية خاصة    الدول اإلفريقية:
% مث نيجَتيا و الكامَتوف وكذا خط نقل الغاز الطبيعي الرابط بُت نيجَتيا و 12% و جنوب إفريقيا بنسبة 29

 اعبزائر و اسبانيا 
 مساىمة الجزائر في المبادالت التجارية -2
يف تفعيل ـ أرضية وأسس 1995نوفمرب  28-27وضعت ندوة برشلونة يف  المساىمة الجزائرية مع أوربا-ب

التعاوف بُت ضفيت اؼبتوسط يف اعبانب اؼبارل و االقتصادي و االجتماعي و االقتصادي إذ ذبسدت ىذه الفكرة 
 ـ حيث عملت اعبزائر على :2002أفريل  22بإعالف اتفاؽ الشراكة بُت اعبزائر و االرباد األورويب يف

 12** إلغاء الرسوم الجمركٌة بتفكٌكها تدرٌجٌا لمدة  لمنتوجات جزائرٌة.** فتح األسواق الجزائرٌة  ** تفعٌل الشراكة األوروبٌة.

( 5+5** فتح حوار ) العلمي.** تنوٌع الصادرات الجزائرٌة  و الحصول على مساعدات مالٌة فً ظل التعاون الثقافً و  سنة.
 وتفعيلو يف صبيع اؼبيادين.

التجارية مسانبة فعالة مع االرباد األورويب حيث أف أزيد  نتيجة ؽبذه السياسة شكلت اعبزائر يف ـبتلف تعامالهتا 
من اؼببادالت اعبزائرية تتم مع الدوؿ األوربية و خاصة دوؿ االرباد األوريب) فرنسا و ايطاليا و أؼبانيا و  % 60من 

 اعبزائر أوؿ اسبانيا( ويعود ذلك للعوامل التارىبية )االستعمار(  والقرب اعبغرايف فبا خفض تكاليف النقل وتعترب
مصدر للغاز الطبيعي يف اؼبنطقة من موانئ أرزيو وعنابة وسبد أووربا بالغاز عن طريق تونس إذل ايطاليا وعرب اؼبغرب 

% من اؼبواد اؼبصنعة و التجهيزات ووسائل النقل و اؼبواد  54األقصى إذل اسبانيا  و تستورد  من أوروبا ما يقارب 
الغذائية واالستهالكية .

تعمل اعبزائر يف السنوات األخَتة على تنويع أسواقها للخروج  في بقية العالم : المساىمة الجزائرية  -ج  -
من إصبارل  -ـ د 15800 -  %26من التبعية ألوربا و تعترب  الو ـ أ اكرب شريك ذباري للجزائر إذ ربتكر 

خاصة من اغببوب لذا تعترب من واردات اعبزائر  -د  ـ 2300  -  % 9صادرات اعبزائر من احملروقات مقابل 
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اعبزائر أىم قطب يف جذب االستثمارات األجنبية  حيث مثلت االستثمارات األمريكية ثلث االستثمارات سنة 
 .% 8  --- % 3بنسب تًتاوح مابُت  كندا و تركيا و الربازيل-إضافة إذل الصُت ـ. 2002

 الم  مكانة االقتصاد الجزائري في الع-3
** اعبزائر ثالث دولة يف  عاؼبيا يف قيمة الواردات العاؼبية. 37عاؼبيا يف حجم الصادرات و  26** احتالؽبا اؼبرتبة 

مليار  152تريليوف قدـ مكعبة و طاقة إنتاج تقدر  161.7تصدير الغاز الطبيعي باحتياطي ضخم يقدر ب: 
**دولة نفطية وربتل اؼبراتب األوذل يف  من الغاز الطبيعي. من احتياجاهتا  %10** تزود الدوؿ األوربية ب  . ³ـ

 من اإلنتاج العاؼبي(.   %1مليوف برميل يوميا اى  1.4اإلنتاج   -مليار برميل  12تصدير النفط) االحتياطي : 
سنة ** ارتفاع قيمة صادراهتا الصناعية و الغذائية  ** ثالث أكثر بلد عريب استقطابا لالستثمارات األمريكية.

ـ بسبب 2005مليار دوالر سنة  25** ربقيق فائض يف اؼبيزاف التجاري  ب  مليوف دوالر. 750ـ ب 2004
 % من ؾبموع اؼبواد اؼبصدرة.98.9ارتفاع صادراهتا من احملروقات ب 

 :   الجزائر في حوض البحر األبيض المتوسطالثانيةالوضعية التعلمية          
 ر و منطقة حوض اؼبتوسط و إفريقيا :. اػبصائص اؼبشًتكة للجزائ1

اجملاؿ اؼبتوسطي ؾباؿ جغرايف يتكوف من ؾبموعة من الدوؿ اليت تطل على البحر األبيض  مع منطقة اؼبتوسط :
 17شرقا و 40مشاؿ وخطي الطوؿ  48و  21يقع بُت خطي عرض  و اؼبتوسط من جهيت الشماؿ واعبنوب

يًتبع اؼبتوسط على مساحة  وقربص  البوسفور و قناة السويس جبل طارؽ -أىم اؼبضايق  مضيق غربا ويشمل 
 دولة  23ـ وىو واجهة ؿ:  1600كم و عرض   3860ـ كلم ويبتد بطوؿ  5.1تقدر ب : 

و و إسًتاتيجية اؼبوقع اؼبتوسط الذي يعترب مركز العادل القدًن  اإلشراؼ على البحر : الطبيعية  -               
وإفريقيا (فبا يسهل االتصاؿ بكل القارات و اؼبنافذ البحرية .  التوسط ) أوربا و آسيا

سهوؿ الساحلية والاعبباؿ  -تشابو من حيث اؼبناخ السائد ) اؼبناخ متوسطي ( و من حيث بنية التضاريس ال  - 
كثافة زراعة أشجار الزيتوف إذل جانب الصنوبر و الفلُت .  -  -و الداخلية 
الكثافة العالية للسكاف يف الشريط الساحلي للمتوسط وبروز ظاىرة انتقاؿ السكاف عرب  :البشرية  -             

اؽبجرة السرية من الضفة اعبنوبية إذل الشمالية و السياحية العكس .
عربية إسالمية (  وىي مهد الديانات ففي الشماؿ  –عرفت نفس اغبضارات )رومانية  :اغبضارية   -           

   اعبنوب  اإلسالـ اؼبسيحية و يف
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حداثة االستقالؿ و  -التزايد السريع يف تعداد السكاف و التمدف  –مع إفريقيا : ضخامة اؼبوارد الطبيعية و تنوعها 
 انعداـ االستقرار السياسي ضعف اؽبياكل االقتصادية  –ضعف التنمية البشرية  -التخلف و واقع التبعية للشماؿ 

 :الية للبحر األبيض اؼبتوسط . عالقة اعبزائر بالضفة الشم2
تعمل اعبزائر على إقامة عالقات مع الدوؿ األوربية يف إطار اغبوار و التعاوف و تبادؿ اؼبصاحل و ىو ما ذبسد كن 

خالؿ : 
اليت وضعت أرضية للشراكة و التعاوف يف  1995نوفمرب   28و  27اؼبشاركة يف ندوة برشلونة يف  – 1 -

. التحكم يف اؽبجرة  .  2010إقامة منطقة حرة   (اعبوانب االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األمنية 
 اؼبساعدة على التنمية (

 و اليت تنص على :  2002االرباد األورويب يف ابريل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع  – 2 -     
سنة  12تعهد اعبزائر بإلغاء الضرائب على الواردات من االرباد األوريب خالؿ  -                

التعاوف  -تأسيس الشركات اؼبشًتكة  -ربويل رؤوس األمواؿ التعاوف االقتصادي و                 -
االجتماعي والثقايف 

تأىيل االقتصاد  -  األجنيباستقطاب االستثمارات - -تنويع صادراهتا  -يف إطار ذلك تعمل اعبزائر على و 
اعبزائري ليكوف مستعدا للمنافسة 

العمل على تفعيل مؤسسات ارباد اؼبغرب /2االنضماـ إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة /-1 :  . اآلفاؽ اؼبستقبلية3
إحداث تنمية متوازنة و مستدامة وشاملة و تشجيع االستثمارات األوربية يف /3العريب و على أسس جديدة 

  اعبزائر خاصة
ذبسيد الشراكة االورو متوسطية بإرساء دعائم تعاوف شامل يقـو على أسس عادلة  إثراء التعاوف الثقايف و /4

اؼبناطق الواسعة اليت تنتمي إليها إحداث االندماج االقتصادي والشامل  يف ؾباؿ 5العلمي بُت طريف ضفيت اؼبتوسط
قيق االستقرار السياسي يف اؼبنطقة و الذي يقـو على اغبكم /رب6إفريقيا  –أوربا  –حوض اؼبتوسط –اعبزائر 

ربرير االقتصاد اعبزائري و ربقيق النمو اؼبنشود  بفضل اكتساب التكنولوجيا /7 الراشد و الدمقرطة التدرهبية .
 .ىرة اؽبجرة السرية بصورة أمشلمعاعبة ظا/8 اؼبتقدمة .
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 : التنمية والسكان في الهندالثالثةالوضعيةالتعلمية

رغم ضخامة و تنوع اإلمكانيات اليت تتوفر عليها اؽبند تبقى الزيادة السكانية اكرب عقبة يف طريق   اإلشكــالية:
 ربقيق تنمية مستدامة فارل إذل مدى استطاعت الدولة ذباوز ىذا اؼبشكل ؟                  

 اػبصائص الطبيعية والبشرية:
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 –غربا حبر عماف –برمانيا  –البنغالديش  –: تقع يف جنوب آسيا ، وبدىا شرقا خليج البنغاؿ  أ/ اؼبوقع اعبغرايف
 جنوبا احمليط اؽبندي  –بوتاف  –النيباؿ –مشاال ، الصُت  –باكستاف 

 درجة شرقا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تنوع مناخي  97-68درجة مشاال و  36-8:  اؼبوقع الفلكي
كلم مربع ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼبرتبة الثانية يف آسيا والسابعة عاؼبيا ، أكرب دولة يف جنوب آسيا ، تصل   3287590: اؼبساحة 

كلم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   7000سبلك شريط ساحلي بطوؿ -دوؿ يف آسيا  7كلم وؽبا حدود مع   15663اغبدود الربية إذل 
 موانئ ذبارية 

 وع اؼبظاىر ويقسم السطح إذل : : تتميز بتن ب/ التضاريس
ـ ػػػػػػػػػػػػػ خزاف  8848كلم ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؽبمااليا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ايفريست   2410اؼبرتفعات الشمالية : سبتد مشاؿ اؽبند على مسافة 

 ثلجي ومنبع أىم األهنار 
تقطعو ؾبموعة من  –يتوسط اؽبمااليا وىضبة الدكن  –%  من اؼبساحة 10سهل الغانج : سهل فيضي يشكل 

كلم   3090كلم ، الغانج ػػػػػػػػػػػػػػػ   2704األهنار : براىاما بوترا ػػػػػػػػػػػػػػ 
ن ، تتوفر على من اؼبساحة ، ىضبة صخرية مثلثة الشكل وقديبة التكوي 1/5ىضبة الدكن : جنوب سهل الغانج 

 .اؼبوارد الطبيعية 
الغات الغربية  –مرتفعات الغات : تتألف من سلسلتُت على طوؿ الساحل اعبنويب للهند ومبيز الغات الشرقية  

 .وعورة األراضي وتعرؼ ببالد اؼبوت  –صحراء ثار : تقع مشاؿ غرب اؽبند 
الطابع اعببلي و خباصة يف  –طوؿ السواحل  –ؼبساحة تقع يف اؼبنطقة اغبارة ويتأثر مناخها باتساع ا ج /اؼبناخ :

 .الشماؿ ، مبيز ثالثة فصوؿ 
 فصل حار جاؼ : من مارس إذل جواف ػػػػػػػػػػػػػ حرارة شديدة وىو يتفاوت بُت اعبهات األربعة للهند 

الية واعتداؿ يف اعبنوب فصل بارد جاؼ : أكتوبر إذل فرباير ػػػػػػػػػػػػػػػ برودة شديدة مع ثلوج على اؼبرتفعات الشم
فصل فبطر ورطب : جواف  إذل سبتمرب ػػػػػػػػػػػػ تساقط األمطار بسبب تعرضها إذل الرياح اؼبوظبية الصيفية على 

سواحل الغات الغربية والشرقية والسهوؿ الشمالية مع اعبفاؼ يف الدكن وثار 
 ....... إذف يبكن استخالص التارل : 

 أشهر ( 7قط يف فصل واحد ويسود اعبفاؼ % يس80غزارة األمطار ) 
تذبذب األمطار وعدـ انتظاـ سقوطها
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تعرض اؽبند للفيضانات بسبب األمطار اؼبوظبية ػػػػ تشريد السكاف وخسائر مادية  
كريشنا (  –السند  –الرباىاما بوترا  –وفرة اؼبصادر اؼبائية السطحية واعبوفية ) الغانج 

% من اؼبساحة بسبب كثرة السكاف وقطع الغابات 12قلة الغطاء النبايت رغم األمطار ػػػػػػػػػػػػػػ 
 اؼبميزات البشرية : 

ػػػػػػػػػػ  2000ـ / ف ،  684.8ػػػػػػػػػػػ  1980ـ / ف ،  445.3ػػػػػػػػػ  1960عرفت اؽبند انفجارا بعد االستقالؿ : 
 ـ / ف  ػػػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة الثانية عاؼبيا  1.111 ػػػػػػػػػػػػػػ 2006ـ / ف ،  1.004

%  3.1ؾبتمع فيت ػػػػػػػػػػػػػ تبلغ نسبة الشيوخ 
% يف اؼبدف  29% من ؾبموع السكاف مقابل 71ؾبتمع ريفي ػػػػػػػػػػ 

% من ؾبموع السكاف  44ارتفاع  نسبة األمية 
شودرا ( –فايشا  –كاشاتريا    -الربانبا  طبقات )  4التفاوت الطبقي الشديد و يتكوف السكاف من 

ـ / ف ربولوا إذل متسولُت  70كثرة اؼبعوقُت ػػػػػػػػػػػػػػ 
% ( 1.7% ، سيخ 2.3% ، مسيحيوف 12.8% ، مسلموف 80ديٍت ) ىندوس  –لغوي  –تنوع عرقي 

التمييز العنصري وخباصة على طبقة اؼبنبوذين )الشودرا ( 
ؽبجة (  1652طائفة عرقية ودينية ، عدد اللهجات  1600عدـ ذبانس السكاف ) 

دوالر  724ف / كلم مربع  ، مستوى الدخل الفردي  333تبلغ الكثافة العامة 
%8.9ـ/ف ػػػػػػػػػػػػػػ نسبة البطالة  496.4تبلغ الفئة النشيطة 

 : تتمثل خصائص التنمية يف اؽبند : العالقة بُت التنمية والسكاف يف اؽبند
 –الطاقة  –التحويلية  –لدولة لالقتصاد الوطٍت من خالؿ بناء قطاع عمومي ) الصناعة االستخراجية مراقبة ا

 األسلحة (
ربقيق االكتفاء الغذائي من خالؿ إقامة ثورة خضراء ػػػػػػػػػػػػػػػ غذاء منتظم وابعاد اجملاعة 

ماليُت باحث وعادل (  3االىتماـ بالبحث العلمي والتكنولوجي ) 
الباب أماـ االستثمار األجنيب وتشجيع القطاع اػباص ػػػػػػػػػ{ إقباؿ الشركات األجنبية على االستثمار فتح 

%8ػػػػػػػػػػػػػػ{  2003ارتفاع نسبة النمو وتسجيل أعلى معدالت التنمية يف العادل 
 أما خصائص السكاف فنلخصها كمايلي : ) إضافة إذل اػبصائص العامة السابقة (
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 ند مبوا سكانيا ملحوضا ػػػػػػػػػػػ{  فشل سياسة ربديد النسل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ السياسة السكانية شهدت اؽب
ـ / ف  496.4ظبح العدد الكبَت للسكاف من توفَت اليد العاملة النشيطة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ 

% 20.3ػػػػػػػػػػػػػ{ % ، اػبدمات ػػػػ13% ، الصناعة ػػػػػػػػػػػػػ{  66.7الزراعة ػػػػػػػػػػػػػ{ 
يالحظ تطور بوتَتة سريعة غبجم السكاف ال يتناسب مع حجم إنتاج اغببوب 

19601970198019902001السنة
445.3553.8684.88441000السكاف ـ/ف 

95130160195231.5اغببوب ـ/ طن 
تدين اؼبستوى  –معاعبة مظاىر اعبوع والفقر  –فبا يًتتب عنو مظاىر : توفَت الغذاء ؽبذه األعداد  الكثَتة  

 اؼبعيشي 
 سياسة التنمية الزراعية يف اؽبند : عرفت اؽبند ذبربة زراعية اعتمدت على إمكانياهتا الطبيعية والبشرية واؼبادية 

 : أ/ اإلمكانيات الزراعية يف اؽبند
 */ طبيعيا                                       

 %35.2ـ / ىػ مروية ػػػػػػػػػػػػػػ{  59% منها 49.2ـ / ىػ ػػػػػػػػػػػػػػ{  161.9شساعة األراضي الزراعية  
تنوع األقاليم اؼبناخية ) اؼبناخ اؼبوظبي الصيفي ، اؼبوظبي الشتوي ( تنوع احملاصيل والغطاء النبايت 

وتنوعها ) تربة فيضية .....( خصوبة الًتبة
وفرة اؼبوارد اؼبائية نتيجة غزارة األمطار وكثرة األهنار ػػػػػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة اػبامسة 

كلم واتساع اعبرؼ القاري ووفرة اؼبوارد البحرية   7000طوؿ الشريط الساحلي
 */ بشريا وماديا :                                     

ـ / فالح ػػػػػػػػػػػػػ{ زبصص ؿبدود ، قلة التأطَت وعدـ التحكم يف  321.6% أي 66.7وفرة اليد العاملة 
 التكنولوجيا الزراعية اغبديثة

استخداـ اآللة ) اعبرارات ػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة الرابعة 
استهالؾ واسع لألظبدة ػػػػػػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة الثالثة 

  استخداـ الطرؽ اغبديثة
 : مرت التجربة الزراعية يف اؽبند " الثروة اػبضراء " دبرحلتُت  ب/ مراحلها
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واجهت اؽبند بعد حصوؽبا على االستقالؿ  1951/1965اؼبرحلة التقليدية : 
مشكلة النمو الديبغرايف وضعف القطاع الزراعي وسيطرة اإلقطاع  1947عاـ 

) ربديد اؼبلكية الزراعية  1951صدر قانوف اإلصالح الزراعي  -على األرض  
 ـ / فالح  20ـ / ىػ على  6، توزيع 

شرعت يف تطبيق الثورة اػبضراء  1966ندي إذل اغبكم يف : بعد وصوؿ انديراغ 1966الفًتة اغبديثة منذ 
 إنشاء التعاونيات ومنح القروض للفالحُت

توفَت العتاد الفالحي عن طريق اإلنتاج واالسًتاد
ربديد حجم الوحدات الفالحية واؼبلكيات الفردية

استخداـ البحث العلمي وربطو باإلنتاج الزراعي
اؼبساحات الزراعية ) التوسع األفقي (استصالح األراضي وتوسيع 

بناء السدود وإنشاء قنوات الري ) شرؽ ، الشماؿ الشرقي (
استعماؿ األظبدة ػػػػػػػػػػػػػػ{ الزيادة يف اؼبردودية ) التوسع الرأسي ( 

 تقييم التجربة الزراعية : 
 % 12.08ػػ{ مرات ػػػػػػػػػػػػػػػػ 3تضاعف إنتاج القمح   -تضاعف اإلنتاج الزراعي : 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة الثانية عاؼبيا 
 % ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ اؼبرتبة الثانية عاؼبيا  22.5مرات ػػػػػػػػػػػػػ{  10تضاعف إنتاج األرز 

اؼبرتبة الثالثة يف ؾباؿ اإلنتاج الزراعي 
 الوصوؿ إذل ربقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذائي يف األرز والقمح 

% من الصادرات 20رفع الصادرات من احملاصيل الزراعية ػػػػػػػػػػػػػ{ 
% ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ ازدياد مكانة الزراعة  22.2اؼبسانبة الفعالة يف الناتج اػباـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ 

ربديث وعصرنة القطاع الزراعي 
القضاء على اجملاعات يف اؽبند 

  2002مليار $ سنة  1.9ػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ ربقيق فائض زراعي ػ

” 
حقق االقتصاد 

الهندي احتياطاً 
غذائياً في الزراعة، 
وطفرة إنتاجية في 

الصناعة، مع قطاع 
خدمات واعد 
 لسوق واعدة

”
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ؽ/ الشايالقمحالذرةالبطاطااألرزاحملصوؿ
السكر

ص/حبريالدواجناألغناـاألبقار

136.52514.7720.83232.3283.262.59495.9اإلنتاج
2362121353اؼبرتبة

 
 مشاكلها :

 فقر الفالح وضعف إمكاناتو     -    
 الكوارث الطبيعية كالفيضانات اعبفاؼ التصحر االقبراؼ

ضعف تأطَت اليد العاملة الفالحية وعدـ ربكمها يف التكنولوجيا الزراعية
سبسك اؽبنود باألساليب التقليدية كاغبرث باألبقار

استمرار النظاـ اإلقطاعي وسيطرة اؼبالؾ الكبار على الساحة واإلنتاج 
الًتكيز على احملاصيل النقدية ) الشاي ، التبغ ، القطن ( عوض احملاصيل الغذائية ) 

اغببوب (
قلة استعماؿ اؼبكننة واألظبدة 

 ( مع فقر ارتفاع أسعار الوسائل الزراعية ) اآلالت ، األظبدة ، وسائل الري ....... اخل
الفالحُت 

% من األراضي الزراعية  34% ويبلكوف 80يشكل الفالحوف 
النمو الديبغرايف السريع يتطلب رفع االنتاج الطعاـ األعداد اؼبتزايدة من السكاف 

ارتفاع ديوف اؽبند نتيجة استَتاد األظبدة واآلالت  إذل اهناؾ الًتبة وقلة خصوبت
ها استخداـ األظبدة الصناعية أدى

 تكنولوجيات االعالم :
 اىتمت بقطاع تكنولوجيات االعالـ والذي يعد أسرع القطاعات مبوا 

يبثل ىذا القطاع واجهة  االقتصاد اؽبندي

” 
ال تزال الهند 

مستمرة في كونها 
أكبر تركز للفقراء 
 على مستوى العالم

”
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% ليصل إذل 19مليار $ ومن اؼبتوقع اف يسجل نسبة مبو  تقدر بػ  8.9تقدر قيمة قطاع االعالـ تقدر حاليا 
2010مليار $ بنهاية  19

  2006مليار $ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{    6.2اؼبرتبة الثانية يف صادرات تكنولوجيات اؼبعلومات ) ربتل اؽبند 
ألف مهندسا معلومايت (  250تتوفر اؽبند على العنصر البشري ) زبرج اعبامعات سنويا 

  IBMاالستثمار يف اؽبند  )  البفاض أجرة اليد العاملة الفنية يف ىذا اجملاؿ دفع الشركات اؼبتعددة اعبنسيات إذل
 ،DELL  لوجيكا سي أـ جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ الربيطانية  –( ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ األمريكية

تعد مدينة بانغالور يف اعبنوب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ مدينة العلـو وااللكًتونيات وعاصمة تكنولوجيا االعالـ 
ـ / ف  60يستعمل شبكة االنًتنيت يف اؽبند 

ياهتا أمريكا الشمالية بانغالور ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ أضخم شركة يف تقنية اؼبعلومات تغطي عمل   WIPROسبثل شركة ويربو 
، أوربا ، الياباف ، آسيا ، الشرؽ األوسط 

ساعة  24قناة اخبارية تلفزيونية تعمل على مدار  27% سنويا ويوجد يف البالد  14قطاع الصحف بنمو دبعدؿ 
  2010مليار $ حبلوؿ  5.8مليار$ ومن اؼبتوقع اف يصل اذل  2.3حجم قطاع اؼبطبوعات اؽبندي يصل اذل 

 16/17صحيفة تطبع مابُت  5000مليوف قارئ وعدد الصحف قرابة  222عدد قراء الصحف اذل  يصل
مليوف نسخة يوميا

آالؼ صحيفة يومية تبيع أكثر من مليوف نسخة يومية   5صحيفة ىندية يومية من بُت  12
مليوف شخص أسبوعيا  119تتابع ؿبطات أف أـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ{ 

قناة تليفيزيونية  350ند على أكثر من تتوفر اؽب
مليار $  8.9تقدر قيمة قطاع االعالـ بػ 
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  : التنمية في البرازيلالرايعة الوضعيةالتعلمية
رغم القدرات االقتصادية الضخمة و اؼبتنوعة للربازيل قاريا و عاؼبيا و السياسة االقتصادية اؼبنتهجة  اإلشكالــــية:

 لتحقيق تطور يف التنمية ، إال أنو مازاؿ  يعاين من مشاكل تنموية و بيئية ، فكيف الكشف على ىذا التناقض ؟ 

 األبعاد:
 كلم.4320----- اعبنوب*من الشماؿ إذل 

 كلم4328--------*من الشرؽ إذل الغرب
 كلم7400----------*طوؿ السواحل
 كلم.14691----------* اعبدود الربية 

 
 المميزات العامة للبرازيل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

البرازٌل
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 المساحة: و الموقع
دوؿ القارة باستثناء الشيلي و تقع الربازيل يف الشماؿ الشرقي ألمريكا اعبنوبية،ؽبا حدود مشًتكة مع كل 

غربا ° 73و ° 34كلم ) و بُت خطي طوؿ   4320جنوبا (° 33مشاال و ° 5اإلكوادور. سبتد بُت دائريت عرض 
 % من مساحة العادل.5.71أي  ²كلم  8511965كلم ) ،تًتبع على مساحة تقدر بػ   4328( 

 يتشكل سطحها أساسا من  :التضاريس
الذي  -،تغطيو غابات إستوائية كثيفة وينساب عربه هنر األمازوف  ²ـ كلم 3.5حوض األمازوف:تقدر مساحتو بػ 

 كلم من روافده ماديرا ، بوروس ، تاباجوس ،كسنو..  7200ينبع من سلسلة األنذيز و يبتد على مسافة 
 كلم .  100سهل ساحلي يتجاوز عرضو 

من أنبها ىضبة الربازيل و ىي عبارة عن كتلة صخرية قديبة التكوين غنية اؽبضاب:ربتل اعبزء الشرقي و األوسط 
 باؼبعادف.

 اعبباؿ: سبتد غرب السهل الساحلي و على امتداد حدودىا مع بوليفيا و فنزويال.
 ىبضع للعوامل التالية :لمناخا

 ار اعبدي عرب جنوهبا.مرور خط اإلستواء عرب مشاؽبا و مد إشرافها على احمليط األطلسي. مساحتها الشاسعة.
 امتداد اؼبرتفعات عرب مساحة واسعة. توغل الرياح اعبنوبية الباردة و الشرقية الدافئة كبو اؼبناطق الداخلية.

 واليت نتج عنها وجود النطاقات اؼبناخية التالية: 
 التساقط.: الذي يسود حوض األمازوف و يبتاز بارتفاع درجة اغبرارة و معدؿ اؼبناخ اإلستوائي-
الذي يشمل السواحل الشرقية و اؼبرتفعات و يبتاز بأمطاره الغزيرة و ارتفاع درجة اغبرارة  اؼبناخ اؼبداري الرطب:-

 خالؿ فصل الصيف.
 : يقتصر على منطقة أقصى الشماؿ الذي يعرؼ دبثلث العطش بسبب نذرة أمطاره.اؼبناخ اؼبداري اعباؼ-
 قصى اعبنوب ، يتسم باالعتداؿ و التساقط اؼبنتظم.: ينحصر يف منطقة أاؼبناخ اؼبعتدؿ-

  الديمغرافي: الواقع
 :السكان نمو
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 تربير ىذا الوضع :/ع من حيث عدد السكاف و يبكن 5تعكس معطيات اعبدوؿ أف الربازيل احتلت ـ 
حيث حرص الربتغاليوف على االستقرار عرب الشماؿ الشرقي أين استغلوا  16اؽبجرة اليت ارتبطت بالقرف  *  

 السود يف الزراعة . ارتفع مؤشر ىذه اؽبجرة باكتشاؼ الثروات اؼبعدنية دبنطقة اعبنوب الشرقي.
 %(.0.9وفيات )% ( و معدؿ ال1.8التباين الواضح بُت معدؿ اؼبواليد )*  

 -، السود -% 55 -أصبح اجملتمع الربازيلي يتكوف من البيض  2002عناصر السكاف:فحسب مؤشرات 
 .  -%1 -و اؽبنود اغبمر -%34-، اؼبولدين-% 11

% من 84.55فإف الواقع يوحي أف  ²ف/كلم 20.68إذا كانت الكثافة السكانية النظرية قدرت  بػ  :توزيعهم
 327.2السكاف يتوزعوف عرب الواليات الساحلية األطلسية حيث بلغت الكثافة السكانية يف ريودي جانَتو 

 عرب منطقة الشماؿ.  ²ف / كلم 3.3عرب حوض األمازوف و  ²ف / كلم 1.8و  ²ف/كلم
 مشكلة السكن بفعل اتساع دائرة النزوح الريفي. -4األمية .  -3الفقر.  -2الطبقية .  -1:مكلهمشا 

 البشري: و الطبيعي الوسط تقييم
 / مساحتها شاسعة و موقعها اسًتاتيجي و ساحلها طويل.1
 / سطحها متباين و مناخها متنوع و مواردىا اؼبائية ىائلة.2
 األجناس البشرية.. و توزيع السكاف غَت متجانس / سبلك خزانا بشريا ضخما يبثل جل3

 الربازيل " دراسة اقتصادية "           
 اإلمكانيات اإلقتصادية

 الزراعة: -1
 % من اؼبساحة العامة.9مليوف ىكتار أي  76.6السهوؿ اؼبستغلة فعال تقدر مساحتها بػ  -إمكانياهتا:  - 

 معتربة و شبكة من األهنار .. ."موارد مائية ىائلة و متنوعة " كمية تساقط 
 % من الفئات النشيطة.30يستقطب ىذا القطاع 

 رؤوس األمواؿ متوفرة للشركات اؼبتعددة اعبنسيات و اإلقطاعيُت.

2006 //  18081910197519982002السنة
  188362262/    163.7176029560 83107ـ ف  2.5ـ/فعدد السكاف 

األغناـاألبقارالثروة الثروة القطناػبضرالفواكوقصب التبغالكاكاوالنبالصوجااألرزالذرةنوع 
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 "2000وفَت و متنوع "إنتاجها:  ◊
(ارتفاع 3معدؿ التساقط. ( اقبراؼ الًتبة بسبب ارتفاع 2( ؿبدودية اؼبساحة اؼبزروعة فعال. 1: مشاكلها ◊

دخوؿ الشركات اؼبتعددة ( 5 اتساع دائرة النزوح الريفي. (4 تكاليف اإلنتاج بسبب بعد   اؼبزارع عن اؼبوانئ.
اؼبنافسة اػبارجية اؼبفروضة عليها من لدف ( 6 اعبنسيات غمار ىذا النشاط و تركيزىا على إنتاج احملاصيل النقدية.

عدـ ربقيق اإلكتفاء الذايت يف ؾباؿ اغببوب و خاصة ( 7 كولومبيا و االكواتور.  غانا،ساحل العاج ، أنغوال ،
 القمح.

 الصناعة: -2
 إمكانياهتا:  ◊

مليوف  1104، قدر احتياطها بػ 1940/ البًتوؿ: اكتشف سنة 2.ـ طن 4.36/ الفحم:1اؼبصادر الطاقوية:
مليار  229الغاز الطبيعي:إذا كاف احتياطها قد قدر بػ  /3 ـ طن. 63.5حوارل  2000طن و بلغ إنتاجها سنة 

% منو طاقة كهرومائية و ىذا 90ملياركيلوواط ساعي  332.306/ الطاقة الكهربائية: بلغ إنتاجها 4. ³ـ
 بفضل إقبازىا لسد" إيتيابو عرب هنر بارانا".

 اؼبعادف: من أنبها
 6ـ – 8.85،اؼبنغنَت← -3ـ –ـ طن  13.2 ، البوكسيت← -/ع2ـ  –ـ طن  190 ← اغبديد       

 . -7ـ –ـ طن  3.09 ،الفوسفات← -
 اؼبواد األولية النباتية و اغبيوانية:قصب السكر،النب،الصوجا،التبغ،قصب السكر،اػبشب،الصوؼ و اعبلود.

 % من ؾبموع الفئات النشيطة.24اليد العاملة: مثلت 
 إنتاجو الصناعي: ◊

لفروع اليت حظيت باىتماـ كبَت مع هناية اغبرب العاؼبية الثانية األمر الذي :تعد من ا* صناعة اغبديد و الصلب
 يعكسو احتالؽبا للمرتبة 

 ، معظم وحدات اإلنتاج تتواجد عرب اؼبثلث اغبيوي./ع يف إنتاج الفوالذ6    

السمكيةالغابيةالسكراإلنتاج
 5.68338.236.097.042.08197.89ألف36.801.771200ـ.طن41.4910.30كميتو

³ـ.  ـ
820 
ألف

171.78 
ـ.ر

15

310215313157216الرتبة
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 .2000ـ طن من النفط سنة  98.9: سبكنت من تكرير *الصناعة البًت وكيماوية
/ع يف إنتاج السيارات و 8: شهدت قفزة نوعية و الدليل على احتالؽبا للمرتبة و الكهربائية *الصناعة اؼبيكانيكية

 ازدىار صناعة اآلالت 
 الكهربائية و التجهيزات الطبية.    

 تتكفل بإنتاج األظبدة،اؼبطاط االصطناعي،اإلظبنت،البالستيك و عجُت اػبشب. *الصناعة الكيماوية:
 اليد العاملة األمر الذي يفسر دخوؽبا ؾباؿ تصدير األقمشة القطنية.¼ ستقطب :أصبحت ت*الصناعة النسيجية
: تعد من أقدـ الفروع تتكفل بتحميص النب و سحقها و معاعبة السكر و حفظ اللحـو و *الصناعة الغذائية

 ربضَت اعبلود و إنتاج ـبتلف اؼبشروبات عرب اعبنوب الشرقي و الشماؿ.
ؿ مواردىا الطبيعية..* ارتباطها اؼبارل و التقٍت باػبارج األمر الذي ترتب عنو تفاقم * صعوبة استغالمشاكلها:  ◊

 مشكلة الديوف اػبارجية.
 * التضخم اؼبارل و انتشار البطالة. * ضعف طرؽ اؼبواصالت أعاؽ تكامل األقاليم               

 ذبارهتا اػبارجية -3
،اؼبوز،اػبشب و وسائل النقل..تشمل  :صادراهتا      النب،السكر،الصوجا،اللحـو
 تتمثل يف اآلالت اإللكًتونية،السيارات،البًتوؿ،اآلالت الفالحية ،أدوات التجهيز و اؼبواد الغذائية. وارداهتا:   
 :الو.ـ.أ + دوؿ أمريكا اعبنوبية + الياباف + دوؿ االرباد األورويب...مناطق التبادؿ التجاري   
 :يزاهنا التجاريم   

19941996199819992000السنة 
مليار  7.5+ اؼبيزاف التجاري

دوالر
- 

9.2 
-  

9.5
- 

3.7
- 

3.2
 

/ 3/ االعتماد على القروض األجنبية قصد سبوين اؼبشاريع التنموية. 2/ تبٍت النظاـ الرأظبارل. 1 :أسس التنمية
/ التعامل الواسع مع الشركات اؼبتعددة اعبنسيات و الرأظباؿ 4 الًتكيز على الصناعة التحويلية و الزراعة النقدية.

 كة لدوؿ أمريكا اعبنوبية.  ( االنضماـ إذل التكتالت االقتصادية كالسوؽ اؼبشًت 5األجنيب. 
 انعكاسات السياسة االقتصادية على الربازيل:
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←دخوؿ الربازيل نادي الدوؿ اؼبصنعة ) ـ 1 -:اإلهبابية -أ  السيارات و تكرير  ←8ـ  –إنتاج الفوالذ   6
←ـ –البًتوؿ   اإلظبنت ...  6

ربقيقها لالكتفاء الذايت    -3التبغ و اؼبوز.  احتكارىا ألسواؽ الزراعة النقدية العاؼبية كالنب و الكاكاو و  – 2
 يف ؾباؿ اػبضر و الفواكو ..

 –( فوارؽ جهوية 4( استنزاؼ غابة األمازوف. 3( التلوث. 2( تفاقم مشكلة الديوف اػبارجية.  1: السلبية -ب
 .( فوارؽ طبقية5% من اإلنتاج الصناعي. 80اعبنوب الشرقي متطور يستقر بو نصف السكاف و يوفر 

 الشركات اؼبتعددة اعبنسيات و االقتصاد الربازيلي
 -3حيوية أسواقها الداخلية. -2السياسة االقتصادية الربازيلية. -1: األجنيب االستثمار على اؼبساعدة العوامل

 البفاض تكاليف اإلنتاج 
 للتحويل.وفرة األرباح القابلة  -6ضعف الشركات احمللية. -5وفرة اليد العاملة.  -4و النقل.

% من الصادرات 40( مسانبتها بػ 2( إشرافها على أىم اؼبناجم الربازيلية. 1 :اعبنسيات اؼبتعددة الشركات دور
( السيطرة 5-6% من القطاع اإلنتاجي و اؼبارل. 35( اإلشراؼ على 4مناصب الشغل. ½ ( توفَت 3الربازيلية. 

% الكهرومنزلية ، 74% األدوية ، 78يارات ، % من صناعة الس90 -على أغلب األنشطة  بنسب متفاوتة 
 % النسيجية. 70%، الفوالذ و 50اؼبطاط 

تطور تطور وسائل النقل و اؼبواصالت.جنة االستثمارات. ارتفاع معدؿ االستثمارات ←   :أثارىا اإلهبابية
 توفَت اؼبواد الغذائية و اؼبصنعة لألسواؽ احمللية.  توفَت مناصب الشغل .  العلم و الثقافة التكنولوجية. 

 اؼبسانبة يف سبوين خزينة الدولة بالعملة الصعبة.
احتكار إنتاج و  تأثَتىا على السياسة االقتصادية الربازيلية بفعل حصوؽبا على امتيازات. : أثارىا السلبية

ربويل األرباح إذل تلويث البيئة. ؿ اليد العاملة. استغالتصدير مواردىا األولية كاغبديد و اؼبطاط و اػبشب. 
 تفاقم اؼبشاكل االجتماعية...الوطن األـ. 
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 نشاط ادماجي :

السند األوؿ     " ....... وتعترب اؽبند من أكرب مناطق االنتاج الزراعي يف العادل ، والزراعة ىي العمود الفقري يف 
% والدخل احمللي  24.9القوة العاملة تعيش من الزراعة اليت تساىم حبوارل % من 67اذ أف  –اقتصاد ىذا البلد 

 15ورغم أف اؽبند سبلك أوؿ قطيع من االبقار يف العادل ، وربتل اؼبرتبة األوذل والثانية يف  – 2000اػباـ عاـ 
 ؿبصوؿ زراعي ، فاف عددا كبَتا من سكاهنا مازاؿ يعاين من سوء التغذية اؼبزمن ......."

 ػبضر ادريس  –جغرافيا الوطن العريب والعادل                                                      

السند الثاين :    ".......... ودل وبقق االصالح الزراعي النتائج اؼبرجوة ....... فبا دفع اغبكومة اذل تطبيق الثورة 
 وقد تضمنت : 1965اػبضراء سنة 

 االقط-
 مليوف فالح  20اعيُت لألراضي الزراعية وتوزيعها على اغبد من احتكار

ربديث الزراعة باستعماؿ اؼبكننة واختيار البذور واالظبدة -
توسيع شبكة الري لزيادة اؼبردود وزراعة ؿبصولُت يف السنة -

 الوجيز يف اعبغرافيا  –كماؿ ىشاـ                                                                   

 ادرس السند مبينا  التعليمة :



 الفكرة العامة لكل سند


انطالقا من السند بُت مقومات الزراعة يف اؽبند وحدد الدور الذي لعبتو الثورة اػبضراء يف اؽبند


ربقيق االكتفاء الذايت يف ظل اغبجم السكاين اؼبتزايد ؟ كيف ؟ وؼباذا ؟  ىل استطاعت اؽبند
 ارسم خريطة طبيعية للهند
 ارسم خريطة مناخية للهند
ليها االنتاج الزراعي والصناعي (ارسم خريطة اقتصادية ) توزع ع 
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